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S veľkou radosťou sme prijali informáciu o veľmi pek-
nom športovom úspechu našich volejbalistiek, ktoré
získali vo volejbalovej extralige tretie miesto. O nie-
koľko dní nás potešili zasa basketbalisti, ktorí postúpili
do najvyššej extraligovej súťaže.

Dovoľte mi preto, vážení športoví priatelia, zaželať
našim úspešným volejbalistkám a basketbalistom,
veľa zdravia, šťastia a úspechov v budúcej sezóne. V
mene spoluobčanov i v mene svojom im ďakujem za
príkladnú reprezentáciu mesta a inšpiráciu, ktorou sú
ich mimoriadne výsledky pre mnohých mladých špor-
tovcov.

, primátorOliver Solga

O tri týždne (15. – 17. júna) sa
uskutočnia v Pezinku tradičné Ke-
ramické trhy. Toto podujatie bude
už tretíkrát prezentovať a propa-
govať keramické remeslo. Je ur-
čené nielen výrobcom úžitkovej
keramiky ale i umelcom v slobod-
nom povolaní a hlavne širokej ve-
rejnosti.

Keramické trhy sú každý rok väč-
ším a atraktívnejším podujatím, na
ktoré prichádza stále viac predá-
vajúcich i kupujúcich. Svedčí o
tom aj to, že v minulom roku sa na
nich predstavilo 110 keramikárov
zo Slovenska, Českej republiky,
Slovinska a Maďarska. Vysoká
účasť sa očakáva i v tomto roku,
máme sa teda na čo tešiť. Kera-
mické trhy ale nie sú len ponukou
a prezentáciou nádherných výrob-
kov, organizátori pripravili tiež
množstvo sprievodných akcií –
výstav, tvorivých dielní, súťaží,
kultúrnych podujatí. Podrobný
program nájdete na 16. strane.

(mo)

Na záver aktéri rekordu prevzali z rúk primátora účastnícke diplomy a vecné ceny.

Slovenské rekordy ako na bežia-
com páse. V Pezinku sú už tri. Po
plaveckej a stolnotenisovej dvad-
saťštyrihodinovke je to ďalšie ori-
ginálne podujatie – maratón spo-
ločenských hier a netradičných
športov. Konal sa 19. a 20. mája v
obchodnom centre Mólo, jeho hlav-
ným organizátorom bol, rovnako
ako pri pingpongu,

. Kartové hry, bowling, šach,
skrebl, karkason, šípky a iné sprie-

František Bé-
ber

vodné hry sa hrali bez prestávky
celých 24 hodín.

,,Už po poslednom úspešnom
rekordnom stolnotenisovom podu-
jatí vlani v októbri sme uvažovali o
niečom novom. Vŕtalo mi to v
hlave celú zimu. Napokon sme sa
rozhodli zorganizovať celodenný
maratón hier a súťaží v netradič-
ných športoch. Jeho organizácia
nebola jednoduchá, i keď som mal
pomocníkov, predsa len veľká

časť úloh zostala na mojich ple-
ciach. Azda najťažšie je zháňanie
sponzorov. Samotné súťaže pre-
behli hladko, keď si odmyslíme
prirodzené problémy súťažiacich s
únavou. Tentoraz ju zaháňali spe-
vom, hlasnejšou reprodukovanou
hudbou či hádzaním šípiek," pove-
dal nám F. Béber.

Do akcie sa zapojilo 42 súťa-
žiacich v ôsmich disciplínach.

Pokračovanie na 11. strane



Bežné výdavky:
znalecké posudky, geodetické práce, aktualizácia DTM

Kapitálové výdavky:
Prípravná a projektová dokumentácia

Vybudovanie detských ihrísk

Realizácia nových stavieb

Výstavba a oprava ciest, vybudovanie chodníkov, parkovísk

Monitoring a oprava kanalizácie

Rozvoj obcí

Verejné osvetlenie

Bývanie a občianska vybavenosť

Spolu na kapitálové výdavky

(PD – parkoviská, chodníky 450 tis., PD – štúdia cyklotrasy popri potoku Saulak 100
tis., PD – Radn. nám. 9, pamiatkový výskum arch. hist. + reštaurátorský 200 tis.)

(cintorín Pezinok – príprava územia, oplotenie, spevnené plochy)

(MK, chodník, parkovisko Moyzesova ul. II. etapa 800 tis., chodník Kollárova oboj-
stranne 2 mil. Sk, parkovisko Hrnčiarska + oplotenie 1 mil. Sk, chodník Malokarpatská
[medzi Zigmundíkovou a Kuzmányho] 450 tis. Sk, MK Mladoboleslavská 2 mil., chod-
ník a parkovisko Novomeského 50-54, 1 mil., parkovisko + kontajnerové stanovište
Bystrická 350 tis., parkovisko a chodník Bystrická 850 tis., parkovisko pred cintorínom v
Grinave 500 tis., chodník Rázusova [pravá strana pred RD č. 52-60] 200 tis., chodník
Svätoplukova 8, 150 tis., chodník Trnavská [zo sídl. Muškát II] 500 tis.)

(rekonštrukcia kanalizačnej prípojky Mladoboleslavská 14-18, 300 tis., rekonštr. od-
vodnenia amfiteátra 300 tis.)

(rekonštrukcia amfiteátra)

(Zámocký park – CVČ, prekládky VO pri kotolni, Zumberská ul.)

(nadstavba MŠ Za hradbami 1, 10 b.j. [úver ŠFRB] 12 mil., nadstavba MŠ Za hradbami
1, vlastné prostriedky 5 mil., prestavba a nadstavba objektu Radničné nám. 9 [úver
23,817 mil. asi 50 perc. celkového inv. nákladu stavby], zateplenie štítového múru Kol-
lárova 1, 200 tis., rekonštrukcia budovy – šatňa na štadióne na Cajle 300 tis., rekonštr.
športovísk [futb. ihrisko Grinava, ozvuč. PŠC Pezinok] 1 mil.)

Investičné akcie na školách:
(ZŠ Fándlyho – podlaha v telocvični 800 tis., ZŠ Kupeckého – prestavba kotolne I.
etapa 800 tis. + oprava strechy 400 tis., ZŠ Na bielenisku – oprava strechy 460 tis., pre-
stavba na stolnotenisovú herňu 330 tis., MŠ Bystrická – kúrenie 370 tis., demont. + vetr.
80 tis., MŠ gen. Pekníka – oprava strechy 150 tis., výťah demontáž 80 tis., MŠ Sväto-
plukova – teplá voda 250 tis., oprava strechy 150 tis., MŠ Vajanského – elektrina 100
tis., ZUŠ Trnavská – rekonštrukcia strechy 200 tis. Sk).

390 tis. Sk

750 tis. Sk

300 tis. Sk

7 000 tis. Sk

9 800 tis. Sk

600 tis. Sk

4 500 tis. Sk

800 tis. Sk

42 317 tis. Sk

66 067 tis. Sk

4 170 tis. Sk

Šiesty tohtoročný poslanecký
deň sa uskutoční v stredu 6. júna
od 16.00 do 18.00 hod. na Mest-
skom úrade v Pezinku. Vybraní
poslanci mestského zastupi-
teľstva sa stretnú s občanmi v
miestnosti č. 19. Môžu sa na nich
obrátiť s podnetmi, pripomienka-
mi, otázkami týkajúcimi sa života
v meste či so žiadosťami o vysvet-
lenie rozhodnutí pezinskej samo-
správy.

V ten istý deň od 17.00 do 18.00
hod. sa bude konať poslanecký
deň aj v budove Psychologicko-
pedagogickej poradne na Cajlan-
skej ulici č. 95 a od 18.00 do 19.00
hod. v Integrovanom klube v Gri-
nave na Oreší. (EL)

Hoci kvetinová výzdoba je odnepamäti samozrejmou súčasťou príbyt-
kov Pezinčanov, sú medzi nami pestovatelia, ktorým sa v tejto oblasti
zvlášť darí a zaslúžia si uznanie. Zároveň sú inšpiráciou pre ostatných.
Upozorniť práve na takýchto obyvateľov nášho mesta a morálne ich oce-
niť má za cieľ už tradičná súťaž o Najkrajšiu kvetinovú výzdobu. Mesto
Pezinok spolu s časopisom Pezinčan vyhlasujú jej nový ročník. Opäť sa
bude súťažiť v troch kategóriách: 1. , 2. , 3.

(prevádzka služieb, zdravotnícke zariade-
nie, škola, úrad a pod.). Už teraz možno podávať tipy odbornej komisii
(jej predsedníčkou je Ing. Jana Gubániová z MsÚ v Pezinku, tel.
033/6901 153), ktorá monitoruje kandidátov od jari do októbrového vy-
hodnotenia súťaže.

okno, balkón predzáhradka
verejnosti prístupná budova

(EL)

V stredu 13. júna sa uskutoční slávnostné zasadnutie mestského za-
stupiteľstva pri príležitosti 360. výročia udelenia výsad slobodného
kráľovského mesta. Na zasadnutí odovzdajú mestské ocenenia –
Čestné občianstvo, Cenu Ľudovíta Holubyho a Cenu primátora – osob-
nostiam Pezinka.

Podrobnejšie budeme informovať v júnovom čísle. (mo)

Hovorí sa, že človek si zvykne na
všetko – aj na šibenicu. Napriek
tomu však každý z nás pozná tie
okamihy, ktoré sa opakujú nezá-
visle na počasí alebo ročnom ob-
dobí, a ktoré nás dokážu riadne
znechutiť alebo zaplaviť vlnou pe-
simizmu. Možno najlepším príkla-
dom toho, s čím sa len ťažko vy-
rovnávame, je ľudská hlúposť.
Úplne obyčajná, prameniaca z
nevedomosti alebo z neochoty
získať si objektívne informácie a
zobrať ich na vedomie. Ešte hor-
šia je však tá neobyčajná hlúposť,
ktorá má svoje korene v obmedze-
nosti, závisti a nenávisti. K nej sa
vždy rado pridruží to, čo je v na-
šich krajoch také typické. Stínanie
hláv tým, ktorí len o voľačo pre-
čnievajú nad sivý priemer. Veľmi
výstižne to definoval jeden starý
čínsky filozof, ktorý napísal: ,,Jedi-
ným dôvodom, prečo ťa niekto
nenávidí, je to, že chce byť ako ty!"
A tak sa prenesiete ponad tipova-
ciu súťaž o výške primátorských
platov, ktoré mohutne podporujú
naše médiá a neschopní účastníci
krčmového mudrovania typu: ,,To
keby sem tam já bol, já by sem im
ukázal..." Človek si zvykne aj na
15 hodinový pracovný čas, na to,
že pracuje šesť týždňov do mesia-
ca (je to jednoduché ak máte me-
sačne 90 hodín nadčasov, ktoré
vám však nikto nezaplatí a k tomu
dvadsaťštyri hodinovú pohoto-
vosť, každú sobotu a nedeľu mini-
málne tri akcie, takže je ťažké nie-
kam napríklad vycestovať s rodi-
nou...). A k tomu verejne dostupný
telefón i mobil, povinnosť kedy-
koľvek riešiť žiadosti alebo situá-
cie, ktoré iní zanedbali alebo riešiť
nechcú.

Toto všetko však nech nikto ne-
berie ako sťažnosti alebo výčitky
nad ,,nespravodlivosťou sveta",
práve naopak, robíme to radi a
vážime si, že nám ľudia dali dôve-
ru. Každé zo spomenutých nega-
tív je vyvážené spokojnosťou väč-
šiny spoluobčanov, ale aj pochval-
nými slovami ,,cezpoľných" na
adresu mesta. To, čo nás však
trápi najviac sú, ako to výstižne
nazval jeden môj priateľ, ,,traviči
studní". Veční nespokojenci a kri-
tici každého kroku, ktorý urobíte. K
tomu ešte odborníci na všetko,
načo si spomeniete. Klamári a pod-
vodníci. Našepkávači svojmu oko-
liu, ktorí spochybnia každé vaše,
aj to najčistejšie rozhodnutie slo-
vami napríklad: ,,Určite to nerobí
zadarmo...". Sú to tí, na ktorých
platí známe ,,Podľa seba súdim
teba!" A keď už nič iné, tak pridajú
zaručene stopercentnú informáciu
o tom, že primátor sa sťahuje do
bytov pri Zámku alebo kupuje dom
na Cajle.

Pokračovanie na 4. strane



Hurá, hurá, trikrát hurá! Žeby
to tý naši poslanci myslely sku-
tečne vážne? Naozaj sa Pezi-
nek zaradzí medzi normálne
mestá a bude sa dat préjst po
ozajskej pešej zóne, tak jako aj
f každém inačém slušném
mesce? No, kukal sem to f tel-
ke, pátkovská enkláva má v
mesce (aj mimo neho myslým
tým Cajlu) dostatečne silné za-
stúpený a ket o svojej pravdze
presvečá aj Féderofcú a Če-
chofcú (báraj tý su neny rodzi-
na, ale gdohový?) mohla by
tátok dofčulka velyce kacírska
myšlenka prejst. Očúval sem aj
tý debaty okolo limpošskej uly-
ci, čo sa fčuleky volá že SNP a
zase sem si spomenul na októ-
ber a myslený dopretku. Zrazu
negdo ziscil, že tátok ulyca je
dzeravá, má špatný vodovot,
eletriku aj plyn a že by po nej
ludé račik nemaly chodzit any
peši, né ešče na antákoch. Be-
rem, trocha ju zase zalepíme
(jako nakonec každý rok), do
dzír na chodnýku nasadzíme
kvety a trávu (pre mlačích: né
konope, ale takú obyčajskú, čo
róste na fodbalovém hryšči),
ces opadané omýtky natáh-
neme nejaký pestrobarevný
transparent, s kerého sa bude
usmývat parádne prepudro-
vaný xycht upravený šikovným
grafikem tak, aby vypadal o de-
set dvacet rokú mlačí. No, a
potom sa to len zavre a pešá
zóna je hotová, severané móžu
chodzit peši na nákupy do tes-
ka. No, ale vážne, berem to,
bojujte. Hokej prechádzame
uš podobným mlčaným jako
fodbal a spústu dalších športú,
čekáme, že negdo zázračný
dónde a vypucuje za nás ten
chléf na Junáckej, gdze sýdla
šecky možné športové zvazy,
federácie, únyje a čojavým čo
ešče. Né, né, nygdo ten prst do
osého hnýzda pchat nebude a
ruku uš vúbec né. Aj nadálej
budú šadze fungovat kamara-
čafty a šecko sa bude tutlat, šak
je furt ešče s čeho bestrestne
brat. No a ešče vraj aj chvílu
bude. Já sem len scel upozor-
nyt na to, že f slušnej společ-
nosci sa ludé skúrej na nečo
skladajú, jako by maly kradnút.
Je rozdzíl, či na súdek piva
alebo na poscihnuté dzeci, ale
princíp je rovnaký nekradnút!
Any f telke, any f šporce, any
susedovi mrkvu, alebo jablko...

A to sem scel púvodne písat o
máji, o láske, boškávaný sa pot
roskvitnutú čerešnu a kuknyte,
čo s teho vylézlo.

Zúctu Váš
strycolajo@centrum.sk

strýco Lajo

V poslednom čase sa vynoril
problém, čo s odpadom, ktorý sa
hromadí po reze viniča. Väčší vino-
hradníci ho mulčujú, ale niektorí aj
vyvezú pod vinohrad, tak ako
menší vinohradníci. Tí doteraz
tento drevený odpad pri dodržaní
bezpečnostných opatrení pálili,
ale nový zákon o nakladaní s ko-
munálnym odpadom to pod hroz-
bou pokuty zakazuje. Preto mesto
zriadilo skládku dreveného od-
padu pri Glejovke, kde sa bude
spracúvať. Problémom však je,
aby vinohradníci sami odpad zvá-
žali na túto skládku, neúmerne by
im to zvyšovalo náklady, beztak už
veľmi vysoké. Združenie pezin-
ských vinárov a vinohradníkov
preto Mestu navrhlo, aby sa odpad
spracúval na štiepku priamo vo
vinohradoch, kam by prišiel po

jazdný štiepkovač. Mesto má už
zabezpečený odbyt tejto suroviny.

Odpad sa však musí sústrediť na
miestach, kam technika má prí-
stup. Vybrali sme preto dvadsať
takýchto miest v chotári, ktoré sme
označili tabuľami s nápisom –
skládka révy.

Žiadame všetkých vinohradní-
kov, aby odpad sústreďovali na
týchto miestach. Je to pokus, ako
vyčistiť chotár, keď sa to osvedčí
môžeme počet skládok ešte zvý-
šiť. Tabule stáli určité finančné
prostriedky, dúfam len, že sa ne-
stanú terčom vandalov, tak ako
posiedky a informačné tabule na
vinohradníckom naučnom chodní-
ku.

podpredseda komisie
vinohradníctva a vinárstva

Gabriel Guštafík

Už tradičnou inventúrou pripra-
venosti mesta pred letnou turistic-
kou sezónou býva stretnutie sub-
jektov cestovného ruchu. To tohto-
ročné sa uskutoční v stredu 20.
júna o 15.00 hod. na Mestskom
úrade v Pezinku v zasadačke č. 12.
Na programe bude prezentácia
noviniek pripravených pre návštev-
níkov zo strany jednotlivých účast-
níkov vrátane samosprávy Pezin-
ka, tiež príprava Kultúrneho leta,
Svetového dňa cestovného ruchu,
odborného seminára v rámci Vino-
brania, ktorého organizátorom
bude Mesto Pezinok aďalšie infor-
mácie týkajúce sa turizmu v našom
meste. Na podujatí sú vítaní zá-
stupcovia primárnej ponuky ces-
tovného ruchu (kultúrnych inštitúcií
a organizátori top podujatí), ubyto-
vacích a stravovacích zariadení,
cestovných kancelárií, miestnych
médií a iní záujemcovia, ktorí chcú
pomôcť rozvoju cestovného ruchu
v meste. Bližšie informácie na tel.
č. 033/6901 102, e-mail: eva.lupo-
va@msupezinok.sk. (EL)

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Pezinku na svojom zasadnutí 11.
mája schválili záverečný účet Mesta za rok 2006 (za hlasovalo 21 z 22
prítomných).

Plnenie príjmov rozpočtu bolo vo výške 346,2 mil. Sk (96%) a výdav-
kov 383,2 mil. Sk (107%). Prebytok hospodárenia 9 462 342 Sk bol pre-
rozdelený nasledovne: do rezervného fondu 2,6 mil. a fondu zvláštnych
prostriedkov 6,8 mil. Sk.

Hospodárenie overil nezávislý audítor (PROMT AUDIT s.r.o. Trnava)
so záverečným konštatovaním, že účtovná závierka a výsledky hospo-
dárenia sú v súlade so slovenským zákonom o účtovníctve. Schválenie
hospodárenia Mesta za rok 2006 doporučila aj hlavná kontrolórka
Mesta. (mo)

Sedemnásty Snem Únie miest
Slovenska sa uskutočnil 4. mája v
bratislavskom Primaciálnom palá-
ci. Pezinok na ňom zastupoval
primátor Oliver Solga, ktorý pred-
niesol správu kontrolnej komisie a
potom ho zasa zvolili za podpred-
sedu tejto komisie. (r)

V dňoch 25. – 26. apríla sa konal
v bratislavskej Inchebe XVII. Snem
Združenia miest a obcí Slovenska.
Pezinok na sneme zastupoval Oli-
ver Solga. Súčasťou snemu bol aj
galavečer a vyhodnotenie celoslo-
venskej súťaže Oskar bez bariér.
Tohtoročnými finalistami boli štyri
mestá, Partizánske, Piešťany, Zvo-
len, Pezinok a obec Pruské, ktorá
sa nakoniec stala aj víťazom.

Oskar bez bariér je najvýznam-
nejšie ocenenie pre mestá a obce,
ktoré podľa odbornej i laickej verej-
nosti najviac vykonali pre svojich
telesne, duševne alebo sociálne
odkázaných spoluobčanov. Túto-
rom nášho mesta bol herec Marián
Labuda, ktorý veľmi pekne hovoril
o Pezinku a o svojom vzťahu k vino-
hradníctvu a vínu. Záznam zo sláv-
nostného galavečera odvysielala
Slovenská televízia 4. mája.

Pre Pezinok má toto ocenenie
mimoriadnu hodnotu, veď naše
mesto bolo po uplynulé dva roky
úspešne hodnotené v podobnej
súťaži nazvanej Slovensko bez
bariér. (r)

O veľmi dobrej spolupráci mesta
Pezinka a Bratislavskej vodáren-
skej spoločnosti (BVS) svedčí aj
informácia o investičných akciách,
ktoré táto spoločnosť realizovala v
minulom období v našom meste.
Za ostatné dva roky bolo do rozvo-
dov pitnej vody, do opráv a rekon-
štrukcií kanalizácie a výmeny stú-
pačiek a poklopov investovaných
vyše 21 miliónov korún. Okrem

toho sa neodkladne vykonávajú
opravy porúch a to aj vo sviatky a
nedele. BVS vyšla v ústrety Mestu
aj pri zásobovaní obyvateľov Gle-
jovky cisternou s pitnou vodou.
Výhody spolupráce a účasť Mesta
ako jedného z akcionárov tejto spo-
ločnosti bude hodnotená aj na pri-
pravovanom valnom zhromažde-
ní, ktoré bude 7. júna v Bratislave.

(r)

Kým predchádzajúce ročníky Dňa otvorených
dverí na Mestskom úrade v Pezinku boli oriento-
vané hlavne na kolektívnych návštevníkov z radov
školskej mládeže, tohto roku 16. mája sa organizá-
tori orientovali hlavne na jednotlivcov. Dominovali
medzi nimi starší ľudia, ktorí sa zaujímali o vý-
stavku a čítanie zo starých kroník mesta (boli medzi
nimi napr. kronikárske listy zo 17. storočia, či pa-
mätné knihy mesta z roku 1933, keď bol mestským

kronikárom Peter Pivka) zapožičaných zo Štátneho archívu, ďalší prišli,
aby sa dozvedeli napr. o štúdiu na pripravovanejAkadémii tretieho veku,
mnohí návštevníci sa zapojili do prieskumu verejnej mienky zamera-
ného na zisťovanie názorov na podmienky seniorov v Pezinku. Premiéru
malo v tento deň stretnutie primátora Pezinka s bývalými zamestnan-
cami samosprávy (vtedy ešte mestského národného výboru), na ktoré
prijala pozvanie temer dvadsiatka pamätníkov. Deň vyvrcholil zasadnu-
tím komisie expertov k pripravovanej stratégii mesta, oficiálne nazýva-
ného Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Pezinka. (EL)



Občianske združenie Dobro-
voľný hasičský zbor Pezinok-mes-
to spolu s mestským úradom a Ha-
sičským a záchranným zborom
Pezinok pripravili 5. ročník poduja-
tia pre deti pri príležitosti Medziná-
rodného dňa detí. Uskutoční sa v
nedeľu 3. júna od 14.00 do 19.00
hod. v areáli požiarnikov pri Rozál-
ke. Organizátori pripravili množ-
stvo hier a súťaží, prehliadku zbroj-
nice, ukážky z činnosti požiarni-
kov a rôzne atrakcie. Nebudú chý-
bať ani sladké odmeny. (gg)

Medzinárodná súťaž v pomalom
fajčení fajky sa 1. mája uskutoč-
nila prvýkrát v Pezinku v priesto-
roch vinárne u Matyšáka. Víťaz
fajčil jednu dávku tabaku viac ako
jeden a pol hodiny. Medzi účast-
níkmi nechýbalo ani štvorčlenné
pezinské družstvo. (r)

V októbri minulého roku bol vy-
hlásený projekt PET fľaše 2, ktorý
organizovalo Stredisko environ-
mentálnej výchovy SAŽP Harmó-
nia-Modra v spolupráci s firmou
Petmas – Onyx, s.r.o., Pezinok a
spoločnosťou ENVI-PAK. Skončil
sa 13. apríla 2007 a vyhodnotili ho
22. apríla pri príležitosti Sveto-
vého dňa Zeme. Cieľom projektu
bolo zapojiť do separovaného
zberu odpadov čo najviac ľudí a
spoločnými silami prispieť k recyk-
lácii PET fliaš, ktoré sú súčasťou
nášho každodenného života, no
nie vždy končia na tom správnom
mieste.

Z množstva oslovených škôl v
Malokarpatskom regióne sa do
zberu plastových fliaš zapojilo iba
šesť základných škôl a štyri mater-
ské školy, čo je prekvapujúce, pre-
tože okrem lákavých cien pre ví-
ťazné triedy, dostala každá škola
finančný príspevok od firmy Pet-
mas – Onyx za každý kilogram
odovzdaných fliaš. Školy si tak
mohli zlepšiť finančnú situáciu a
zároveň prispieť k šetreniu prírod-
ných zdrojov.

Spolu sa vyzbieralo 6 623 ton
PET fliaš, ktoré sa budú ďalej re-
cyklovať, namiesto toho, aby
skončili nevyužité na skládkach.

Najviac – takmer polovicu z celko-
vého množstva – sa podarilo vy-
zbierať ZŠ Na bielenisku (2900
kg) a veľké množstvo (1740 kg)
vyzbierali aj škôlkari na Severe.
Oproti minulému roku to bolo pre
tieto školy výrazné zlepšenie, ale
ostatné pezinské školy (s výnim-
kou ZŠ Fándlyho) zostali, žiaľ,
verné tradícii a nezapojili sa.

Osobitné poďakovanie patrí spo-
ločnosti ENVI-PAK, ktorá zabez-
pečuje systém zberu odpadov a
obalov, za finančný príspevok na
ceny a propagačné darčekové
predmety pre víťazné družstvá.

Mgr. Erika Jauschová

Štatistický úrad Slovenskej re-
publiky (Krajská správa v Bratisla-
ve) bude v období od 10. mája do
15. júna 2007 zabezpečovať výbe-
rové štatistické

V Bratislavskom kraji sa budú
zisťovať údaje za 515 samostatne
hospodáriacich domácností, z to-
ho pätnásť v Pezinku. Domácnosti
navštívia zamestnanci Štatistic-
kého úradu, ktorí sú povinní preu-
kázať sa poverením opytovateľa.
Poverenie je možné v prípade po-
treby overiť na tel. číslach 0915
988 853 alebo 0908 167 248.

Zisťovanie o in-
formačných a komunikačných
technológiách v domácnos-
tiach.

(šú)

Dokončenie z 2. strany
Márne sa pýtam, čo s takýmito
,,podrazákmi, babrákmi a mize-
rákmi" robiť? Vôbec si ich nevší-
mať, alebo hneď na nich podať
trestné oznámenie za ohovára-
nie? Alebo donekonečna vy-
svetľovať, že som nič nesprivati-
zoval, nič nedostal zadarmo, ani
žiaden majetok, pozemky alebo
byty nekúpil. Že som nikoho nikdy
neuprednostnil, ani za nikoho nelo-
boval. Asi je to márne. Pred nie-
koľkými býkmi (alebo volmi?) vždy
stačí mávať červeným plátnom s
nápisom Primátor.

, primátorOliver Solga

Do redakcie nám zatelefonoval občan Eduard
Ney z Cajlanskej ulice a spýtal sa, prečo nestojí
na ich ulici na niekdajšej zastávke pri Heldovi

nom konci Cajlanskej ulice. Po jej odsúhlasení Brati-
slavským samosprávnym krajom sa budeme infor-
movať, či jej zaradenie do cestovného poriadku bude
znamenať aj zvýšenie príspevku zo strany Mesta
alebo len vybudovanie zastávky. (mo)

(v dolnej časti) autobus. Žijú tam prevažne starší
ľudia a na zastávku v strede ulice alebo do centra
mesta majúďaleko.

Eva Vozárová, hovorkyňa spločnosti Slovak
Lines, a.s.:

Oliver Solga, primátor

V mene nášho čitateľa sme sa obrátili na kompe-
tentných – Slovak Lines, a.s. a Mesto Pezinok.

–

A aké je stanovisko Mesta, ktoré je tiež zaintereso-
vané?

: –

Pripomienky a návrhy cestujúcich si
veľmi vážime a dôkladne sa nimi zaoberáme. Ak sú
opodstatnené a sú podmienky na ich splnenie, je na-
šou snahou vyjsť občanom v ústrety. V záujme rieše-
nia tejto požiadavky sme sa spojili s MsÚ Pezinok,
ktorý je zriaďovateľom autobusových zastávok. Do-
hodli sme sa, že po vzájomnej koordinácii vyberieme
spoje, na ktoré požadovanú zastávku doplníme do
cestovného poriadku. Zmena bude zrealizovaná po
odsúhlasení príslušných schvaľovacích orgánov
(Bratislavský samosprávny kraj). Naša spoločnosť
Slovak Lines, a.s. tento návrh podporuje. O termíne
zmeny môžeme občanov informovať aj prostredníc-
tvom Pezinčana.

Som rád, že Slovak Lines,
a.s., je ochotná doplniť chýbajúcu zastávku na dol-

Zdá sa, že podľa stanovísk zainteresovaných
bude zriadená autobusová zastávka aj v dolnej
časti Cajlanskej ulice.

Divadlo folklóru RADOSŤ Pezinok uvedie spe-
vohru Vínko, vínko tvrdý chlebík 8. júna o 19.30
hod. v Dome kultúry v Slovenskom Grobe. (mg)

Veselé popoludnie pre všetky
deti pripravila na nedeľu 3. júna o
16.00 hod. Galéria insitného ume-
nia na Schaubmarovom mlyne na
Cajlanskej ulici. (iž)



V piatok 4. mája o 23.15 hod. sa
pri príslušníkovi mestskej polície,
vykonávajúcom službu na ulici,
pristavil všímavý občan, ktorý mu
oznámil, že na Moyzesovej ul. zba-
dal neznámeho mladého muža a
ženu, ktorí sprejmi striekali rôzne
nápisy na budovy a novinový stá-
nok na Moyzesovej ulici pred po-
liklinikou, pričom uviedol aj po-
drobný popis dotyčných osôb.

Príslušníci MsP o tom okamžite
rádiostanicou vyrozumeli druhú
motorizovanú hliadku. Po príchode
oboch hliadok na oznámené mies-
to muža zodpovedajúcemu popisu
obmedzili v osobnej slobode. To,
že ide o podozrivého potvrdil aj
oznamovateľ, kto-
rý prišiel na mies-
to. Žena tam už
nebola.

Keďže šlo o po-
dozrenie zo spá-
chania trestného
činu – poškodzo-
vania cudzej veci,
zadržaného muža
predviedli na Ob-
vodné oddelenie
Pezinok.

Za spáchanie
tohto trestného či-
nu hrozí 29-roč-
nému P. N. z brati-
slavskej Karlovej Vsi trest odňatia
slobody až na jeden rok.

V pondelok 7. mája o 11.10 hod.
na linku 159 – Útvar mestskej polí-
cie, zavolal občan, že v cukrárni na
ulici M. R. Štefánika sa pokúsili
neznámi páchatelia o krádež finan-
čnej hotovosti z pokladnice.

Hliadka MsPbola o minútu na

Prichytili sprejerov

Zlodeji peňazí

mieste a od zamestnankyne zisti-
la, že do prevádzky vošiel mladý
muž so ženou a chceli si kúpiť na-
nuk. Keď predavačka so ženou
podišla asi dva metre k mrazia-
cemu boxu, jej spoločník sa rukou
načiahol do pokladnice s úmyslom
vybrať z nej finančnú hotovosť.
Predavačka to zbadala, rýchlo sa
presunula k pokladnici a zatvorila
ju. Páchatelia rýchlo z predajne
zmizli.

Keď hliadka získala od preda-
vačky podrobný popis podozri-
vých osôb, vykonala pátranie na
ul. M. R. Štefánika, Meisslovej a
Záhradnej. Tu ich nenašli. Presu-
nuli sa na Kollárovu ulicu, kde ich

políciou v Senici pre trestný čin
krádeže.

Prípad zdokumentovalo OO PZ
v Pezinku a zlodej bude mať iste
do činenia so súdom.

Ukradli
nealkoholické nápoje
Dňa 8. mája o 2.20 hod. v noci

hliadka MsP na sídlisku Muškát
spozorovala dve podozrivé oso-
by, prechádzajúce z Trnavskej na
Muškátovú ulicu. Keď zazreli vo-
zidlo mestskej polície, dali sa na
útek. Hliadka ich dostihla a poža-
dovala od nich vysvetlenie. Mali
pri sebe väčšie množstvo nealko-
holických nápojov, ktoré ukrývali
v taške a v ruksaku. Boli to 17-
roční A. H. z Bratislavy a K. P. z
Pezinka. Obaja uviedli, že nápoje
sú z chladiarenského zariadenia
s logom Coca-cola, umiestne-
ného pred trhoviskom na Kupec-
kého ulici, do ktorého sa vlámali.

Vzápätí sa hliadka MsP so za-
držanými osobami presunula na
Kupeckého ulicu. Mladiství na
mieste ukázali, že na chladiacom
zariadení odrezali visaciu zámku
(mali ju v ruksaku) a následne
vypáčili zámku na plechovom
kryte a násilím vytrhli dvere.

Hliadka MsP na miesto privolala
hliadku OO PZ v Pezinku, ktorá
podozrivé osoby predviedla na
oddelenie.

Okrem toho zistili, že poškode-
nému R. B. z Pezinka spôsobili
krádežou škodu 2635 Sk a škodu
na chladiacom zariadení 1000
Sk.

(msp)

Noc v múzeu zažije dvesto naj-
úspešnejších žiakov a študentov
pezinských škôl na záver tohto
školského roku. Premietanie filmu
s takýmto názvom bude darčekom
pezinskej samosprávy za ich mi-
moriadne výsledky v školskej i mi-
moškolskej činnosti dosiahnuté za
uplynulých desaťmesiacov. Podu-
jatie sa uskutoční 27. júna o 8.00
hod. a miestom konania bude už
tradične Dom kultúry. (EL)

Neznámy páchateľ v čase od
20.30 do 22.50 hod. dňa 21. apríla
na ulici M. R. Štefánika odcudzil
automobil VAZ 21053 modrej far-
by. Poškodenej K. B. tým spôsobil
škodu 60 tisíc Sk, pretože vozidlo
bolo vybavené individuálnym ruč-
ným riadením zn. Guidosimplex,
ktoré je potrebné na riadenie pre
telesne postihnutého človeka.

(OR PZ)

Poškodený Eduard K. z Pezinka
oznámil na polícii, že sa neznámy
páchateľ dňa 20. apríla v nesko-
rých večerných hodinách vlámal
do areálu spoločnosti Regena,
s.r.o., kde odcudzil z ťahača s ná-
vesom ľavú zadnú bočnicu, z ďal-
šieho ťahača a z kovovej garáže
odstránil visaciu zámku, čím spô-
sobil škodu v sume 15 tisíc Sk.

Deviateho mája sme si v Pezinku pripome-
nuli 62. výročie oslobodenia našej vlasti. Na
okresných oslavách sa okrem predstaviteľov
mesta, obvodného úradu, starostov a primáto-
rov obcí a miest okresu a občanov mesta zú-
častnili hostia – František Kašický, minister
obrany SR, plukovník Oleg Kisly, pridelenec
obrany Ruskej federácie v SR, generálmajor
Juri Radkovec, vojenský pridelenec Ukrajiny a
Karol Pitka, predseda Slovenského zväzu pro-
tifašistických bojovníkov. Účastníci osláv po-
ložili vence a kytice kvetov k pamätníkom obetí
2. svetovej vojny na Mladoboleslavskej ulici.

Pri pamätníku na Mladoboleslavskej ulici.

Slávnostný akt umocnilo účinkovanie vojenskej hudby a
čestnej jednotky Ministerstva obrany. (mo)

objavili a zadržali. Na útvar mest-
skej polície ich predviedli v putách,
pretože hrozilo, že sa pokúsia o
útek.

Pri zisťovaní totožnosti nemali
pri sebe žiadne doklady. Prostred-
níctvom OO PZ v Pezinku sa po-
tvrdilo, že ide o 20-ročného M. S. a
21-ročnú R. D. zo Selíc, okr. Šaľa.
Mladík mal už v januári opletačky s

Dielo prichyteného sprejera. (msp)Snímka

Ako býva v Pezinku zvykom na
začiatku každého volebného obdo-
bia dostane každý občan mesta
komplexnú tlačenú informáciu o
novozvolených orgánoch samo-
správy, programovom vyhlásení
mestského zastupite ľstva, roz-
počte mesta, možnostiach kon-
taktu s orgánmi samosprávy a plat-
ných všeobecne záväzných naria-
dení Mestského zastupiteľstva v
Pezinku. Tento materiál vo forme
brožúrky formátu A4, 16 strán, do-
stane bezplatne do schránky kaž-
dá domácnosť, bude tiež k dispo-
zícii v Mestskom informačnom
centre na Radničnom nám. č. 9.

(EL)



Malokarpatská knižnica v Pezinku pripravila v dňoch 26. – 31. marca
8. ročník Týždňa slovenských knižníc.

Cieľom tohto podujatia je zviditeľnenie knižnice ako kultúrnej a vzdelá-
vacej inštitúcie.

Návštevníci a čitatelia sa mohli zúčastniť na zaujímavých besedách o
Štúrovi a so spisovateľmi Pavlom Dvořákom, Michalom Hvoreckým, Ve-
ronikou Šikulovou a na besedách o knihách. (mo)

Leto sa blíži každým dňom, a
okrem zrelých čerešní a topiacich
sa zmrzlín na nás čaká aj jedna
pezinsko-medzinárodná kultúrna
lahôdka...

S potešením vám Občianske
združenie Pezinské rozprávkové
divadlo oznamuje, že aj tento rok
sa Pezinok štvrtý júnový predĺže-
ný víkend premení na mesto klau-
nov, žonglérov, serióznych diva-
delníkov, ale aj cirkusantov a per-
formerov. Zavedú nás do čarov-
ného sveta divadla, obrazov, ilúzií
a fantázie v tom najrozmanitejšom
zmysle slova. Skrátka, už po de-
vätnástykrát je tu (nielen) diva-
delný festival Cibulák. Na svoje si
prídu malí aj veľkí, nároční poze-
rači aj poslucháči. Počas troch dní
– lebo začíname už vo štvrtok, sa
vám stihne predstaviť množstvo
umelcov z rôznych kútov Európy.

V prvý cibulákový večer sa
môžeme tešiť na Divadlo Conti-
nuo. Jeho členovia poprú zákony
fyziky a gravitácie priamo pred
vašimi neveriacimi a doširoka otvo-
renými očami. Vo štvrtok večer v
Zámockom parku. Vedeli ste, že
priemerný človek strávi čakaním
na stanici alebo zastávke spolu asi

dva týždne zo svojho života? Ná-
vod pre šikovných, ako stráviť tieto
voľné chvíle, alebo pre nás ostat-
ných výnimočné profesionálne
žonglérske predstavenie kombi-
nované s netradičnými vizuálnymi
efektami prinesie divadelné pred-
stavenie Ville Walo & Kalle Hakka-
rainen – State of waiting až z Fín-
ska. Nepokoj, nedočkavosť a na-
pätie čakania prevtelené do ume-
nia pohybu. Nech sa páči, príďte si
pozrieť.

Skutočnou atrakciou bude nepo-
chybne aj Brazílčan Duda Paiva,
ktorý svojím neobyčajným taneč-
ným prejavom a efektnými výtvar-
nými výrazovými prostriedkami
predvedie rozhovor s anjelom vo
svojej hre Angel. V rozpoltenom
svete snov a kliatob zazrieme za-
čiatok sveta i plač temnoty...

Aby sme ale prišli aj späť na zem,
tak popri popíjaní nášho dobrého
vínka a pojedaní mastného chle-
bíka s cibuľou, prípadne iných dob-
rôt, si zaiste pochutnáte aj na tra-
dične úspešnom teatre Matita zo
Slovinska – určite nie len pre deti.
Čaká na nás aj vzrušujúca jazda
do hlbín duše dramatika, spisova-
teľa, herca a režiséra Laca Keratu

alebo si vychutnáte unikát súčas-
nej slovenskej prózy Karola Hor-
váta. Všetko v Zámockej sále v
parku. Samozrejme, ani tento rok
nebude chýbať niečo zo sloven-
skej underground-klasiky, tentoraz
v podaní bratislavského divadla
SkRAT s predstavením Nemusím
veľa, stačí dobre... Nechajme sa
prekvapiť...Amožno aj inšpirovať.

Z Českej republiky k nám opäť
zavítajú Komedianti na káře ktorí
nás pobavia hrou Cirkus bude...
možná . Ruku v ruke tu cirkusanti a
bábky ponúknu divákovi pohľad do
zákulisia cirkusovej manéže, stret-
nete klaunov, najsilnejšiu ženu i
baletku na lane. Divadlo eMILLIon
nás zavedie do takmer rozprávko-
vého príbehu z doby husitskej, kde
udatný grék Kašpárek ukončí nez-
myselnú vojnu, a vráti sa k svojmu
pôvodnému remeslu ako zabávač
detičiek i nás dospelých.

Zaujímovosťou tohtoročného
Cibuláku bude filmová sekcia s

podtitulom Divadlo vo filme, film v
divadle. Uvidíte pár zaujímavých
snímok prepájajúcich tieto dva
fenomény nie až tak vzdialené od
seba, ako by sa možno na prvý
pohľad zdalo. Bude možné vidieť
produkciu divadla Buchty a loutky
s animovaným filmom Chcípáci a
mladú kvalitnú tvorbu študentov
Filmovej a televíznej fakulty
VŠMU. V porovnaní so sobotňaj-
ším dopoludným upratovaním je
tento program určite lákavejší:)

Ani večer sa nepôjde domov na
správy, ale po príjemne strávených
dňoch nás zabaví a dušu poteší
slovinskočeská skupina Feketese-
retlek, ktorá svojou hudbou a tex-
tami rozpovie vzdialené i bližšie
príbehy nielen očiernej láske. Pub-
likum na nádvorí Zámku roztan-
cuje aj obľúbená česká kapela s
veselým názvom Ahmed má
hlad...

Vo festivalovej kuchyni sa však
vyvárajú ešte všelijaké dobroty, tak
si urobte chuť aj čas a uvidíme sa
21. – 23. júna. Na všetkých sa teší-
me, pozývame vás, podrobnejšie
informácie o programe nájdete na
plagátoch, prídu v novinách, a tie
vrabce, čo si na pezinských stre-
chách o Cibuláku čvirikajú už
nejaký ten piatok, sa vraj dali aj s
Lajom a Rasťom na cibuľovú diétu.
Uvidíme, ako dlho im to vydrží.
Možno, že až do Cibuláku:)

Barbora Berezňáková

Príjemným spestrením
kultúrneho života v našom
meste bol májový 6. ročník
hudobného festivalu HOT
DANCE DUEL 2007. Vďaka
organizátorom hercovi a
hudobníkovi Romanovi Fé-
derovi a speváčke Zuzane
Haasovej sme si opäť mohli
užiť swingovú hudbu z trid-
siatych rokov. Pezinok sa
stal dejiskom festivalu po

dvoch predchádzajúcich roční-
koch, keď sa konal v Trenčian-
skych Tepliciach. Na tohtoročnom
dvojdennom festivale účinkovali
Eva Emingerová, Ondřej Suchý,
Juraj Ďurdiak, Havelka Sisters,
Polydor Sextet, Steamboat Stom-
pers, Zuzana Haasová, Funny
Fellows. (mo)



Okrem iného schválilo záverečný učet BSK za rok 2006 s čistým pre-
bytkom hospodárenia 157 861 tisíc Sk, z ktorého prerozdelili 150 mil. do
rezervného fondu a 861 tis. Sk do sociálneho fondu.

Poslanci schválili vyrovnaný rozpočet na rok 2007 v celkovej výške 2
935 855 tis. Sk.

Zastupiteľstvo BSK schválilo dotácie vo výške 770 tis. Sk, z čoho 55
tis. Sk je určených na projekt Cyklomaratón Pezinok 2007. Schválili tiež
zvýšenie prostriedkov pre kultúrne zariadenia v pôsobnosti BSK. Malo-
karpatská knižnica dostane 300 tis. na nákup literatúry a Malokarpatské
múzeum 500 tis. Sk na ochranu zbierkových predmetov.

Zastupiteľstvo BSK nesúhlasilo so zrušením Nemocnice Modra, n.o.

Dňa 25. apríla sa uskutočnilo zasadnutie Zastupiteľstva Brati-
slavského samosprávneho kraja.

(mo)

Tohto roku v júni si pripomenie
Pezinok 368. výročie prvej pí-
somnej zmienky o dolovaní dra-
hých kovov v chotári mesta. Pripo-
mienka tejto udalosti bude mať
podobu slávnostného prijatia čle-
nov Malokarpatského baníckeho
spolku u primátora mesta, ktoré sa
uskutoční 21. júna o 16.00 hod. v
obradnej sieni Mestského úradu v
Pezinku. Toto podujatie spolu s
prezentáciou spolku v alegorickom
sprievode na Vinobraní a Sväto-
barborským šachtágom sú už kaž-
doročnou súčasťou pezinského
kalendára podujatí. Ich cieľom je
zachovať slávne banícke tradície
Pezinka aj pre budúce generácie.

(EL)

Hold svojmu slávnemu rodákovi
– barokovému maliarovi portrétis-
tovi Jánovi Kupeckému vzdalo
mesto Pezinok 5. ročníkom medzi-
národnej súťaže v portrétovej
tvorbe mladých výtvarníkov pod
názvom Pocta Kupeckému.

Podujatie vyvrcholilo 18. mája v
Dome kultúry slávnostným vyhlá-
sením výsledkov. Laureátmi súťa-
že sa stali: Sara Biščaková (Slo-
vinsko – Vrhnika), Katarína Popel-
ková (Slovensko – ZUŠ E. Sucho-
ňa Pezinok) a Nikol Rýdza (ZUŠ
Pezinok) získali Cenu Jána Ku-
peckého, Alene Rákosníkovej (ČR
– Gymnázium Mladá Boleslav)
udelili Cenu primátora Pezinka a
absolútnym víťazom súťaže – nosi-
teľom Veľkej ceny Jána Kupec-
kého sa stal Peter Jankovič (ZUŠ
Pezinok). Na tomto ročníku sa zú-
častnilo 48 prác zo šiestich škôl z
troch krajín.

Súčasťou vyhlásenia výsledkov
bola aj prednáška o živote a diele
Jána Kupeckého, ktorú predniesol
Martin Hrubala z Malokarpatského
múzea a úvaha na tému Otázky
rodiska J. Kupeckého v interpretá-
cii primátora Pezinka Olivera Sol-
gu. Členmi poroty, ktorá súťaž vy-
hodnocovala, boli profesionálni
výtvarníci z Pezinka: Oliver Solga,
Júlia Piačková a Verona Prokopo-
vá.

Najbližší ročník (6.) Mesto Pezi-
nok pripravuje na rok 2010, pri prí-
ležitosti 270. výročia úmrtia Jána
Kupeckého.

(EL)

V máji bola v Galérii insitného
umenia v Schaubmarovom mlyne
výstava obrazov Ing. Petra Har-
gaša na tému Život a práca hasičov
pri záchrane života. Výstava sa
uskutočnila z iniciatívy Dobro-
voľného hasičského zboru pri SOU
Pezinok a preventívnej komisie OV
DPO Pezinok – Senec.

P. Hargaš je dlhoročným hasi-
čom, žije v Bratislave. Navštevuje
Ateliér neprofesionálnych výtvarní-
kov pod vedením akad. maliarky K.
Kuzmovej. Svoje práce vystavoval
v Bratislave, vo Viedni, Humennom
a v Piešťanoch. Svojmu koníčku –
maľovaniu, sa venuje popri práci
profesionálneho i dobrovoľného
hasiča. Veľa svojich prác venoval
ťažkej práci hasičov – záchranárov.

Výstava mala veľký úspech, čo
autora iste povzbudí v ďalšej tvor-
be. Peter Ronec

Pod názvom Sólo pre majstra sa
3. – 24. mája uskutočnila v kon-
certnej sieni Klarisky v Bratislave
výstava venovaná osobnosti pe-
zinského rodáka Ľudovíta Rajtera.
Výstavu otvoril svojim vystúpením
chrámový zborAd Una Corda. Sto-
ročnica dirigenta, skladateľa, pe-
dagóga a spoluzakladateľa Slo-
venskej filharmónie, ktorú si hu-
dobný svet pripomenul vlani, bola
zaradená aj do výročí Unesco. Fo-
tografie a dokumenty na výstavu
poskytlo Malokarpatské múzeum v
Pezinku. (EL)



vaní. Tel.
0905 983 602.

osobné auto VW
Passat 1,9 D, ročník 1993, čiernej
metalízy, vybavené autorádiom s
kazetovým prehrávačom, alar-
mom, strešným oknom, elektróno-
vými kolesami, 4 obutými kole-
sami navyše, má nový zadný vý-
fuk, najazdených 200 000 km, mo-
tor v perfektnom stave, olej vydrží
od výmeny do výmeny, auto je bez
korózie, vo veľmi zachovanom
stave. Treba vidieť!!! Nízka spo-
treba 5,5 l/100 km. Cena: 110 000
Sk – možná dohoda. Tel. 0908 630
656.

ubytovanie pri
termálnom kúpalisku Podhájska.
Tel. 0908 941 544.

l

l

l

GLAZÚROVANIE

PREDÁM

POSKYTUJEM

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Pezinku v
spolupráci s Okresným riaditeľstvom Policajného zboru a záchra-
nármi-zdravotníkmi usporiadali pri príležitosti osláv sv. Floriána
Deň otvorených dverí u hasičov. Záujemcovia, najmä deti z pezin-
ských škôl, si mohli pozrieť vystavenú hasičskú techniku, ukážky z
činnosti záchranárov pri simulovanej havárii motorových vozidiel
a ukážky jazdeckej polície a práce so služobnými psami. Pekné do-
poludnie koncertovaním spríjemnili členovia kapely Funny Fel-
lows. Text a snímka (mo)

Trojica najúspešnejších dievčat v súťaži MISS PEZINOK 2007: titul
Miss získala 17-ročná Pezinčanka (v strede), 1.
vicemiss sa stala (vpravo) z Pezinka a 2. vice-
miss zo Šenkvíc.

Alena Kuznecovová
Mária Wožniaková

Zuzana Haliňáková Snímka: TV Pezinok

Necelé štyri mesiace nás delia
od najväčšieho každoročného
tradičného podujatia v Pezinku –
Vinobrania. Pre tých, ktorí sa ho
chystajú navštíviť, pripomíname
termín jeho konania: 21. – 23. sep-
tembra. Na čo sa možno tešiť
tohto roku? Okrem tradičného pro-
gramu (piatkového odborného
seminára o cestovnom ruchu v
regióne, koncertu Pezinčania Pe-
zinčanom, country scény, sobot-
ňajšej fyzulnačky a ohňostroja, či
nedeľného dychovkového pódia,
vystúpenia umelcov z partner-
ských miest a alegorického sprie-
vodu) aj napr. na Pekársku šou a
Permoníka (medzinárodnú vý-
stavu a burzu minerálov, fosílií a
drahých kameňov), ktorá bude
tohto roku prvýkrát sprievodným
podujatím Vinobrania. (EL)

V bratislavskej galérii Ardan
vystavuje svoje maľby a grafiky
akademický maliar Igor Piačka.
Výstava nazvaná Boje a objatia
potrvá do 15. júna.

Symbolizmus – ezoterika –
mystika v živote človeka, taký je
názov výstavy popredného slo-
venského maliara Jána Eichen-
bergera. Umelca, ktorý je svojou
mladosťou zviazaný s našim mes-
tom. Neskoršie žil niekoľko de-
saťročí v emigrácii vo Švédsku, na
Slovensko sa vrátil po roku 1989 a
znovu maľuje, filozofuje a rozjíma
o vesmíre nad nami i v nás. V pe-
zinskom Mestskom múzeu vysta-
vuje to najlepšie zo svojej maliar-
skej a sochárskej tvorby až do 13.
júna.

l

l

(os)

REVIA – Malokarpatská komunitná nadácia srdečne ďakuje všetkým,
ktorí jej prejavili dôveru a venovali 2 percentá z daní v prospech aktivít,
skvalitňujúcich život v Pezinku a celom Malokarpatskom regióne. (zf)

Jedinečná príležitosť! Pre sta-
bilnú zahraničnú spoločnosť pô-
sobiacu v Pezinku obsadzujeme
pozíciu
a .
Požiadavky: Strojnícky preukaz
č. 4 a č. 9, prax na podobnej pozí-
cii. Ponúkame: veľmi dobré pla-
tové ohodnotenie, stabilita nad-
národnej spoločnosti, iné firemné
výhody.

tel. 02/5920 8160, ale-
xandra.kovacova@grafton.sk.

STROJNÍK NAKLADAČ
STROJNÍK V BETONÁRKE

Kontakt:

V záujme zvýšenia tzv. projekto-
vej gramotnosti mladých ľudí v
Pezinku urobila Malokarpatská
komunitná nadácia Revia na pôde
mestského úradu pre členov Štu-
dentského parlamentu v Pezinku
malý vorkšop o základoch písania
projektov. Organizátori veria, že
sa táto aktivita premietne do kon-
krétnych projektov, ktorými sa
mladí ľudia zapoja do zlepšovania
podmienok života v meste. (EL)

Mesto Pezinok je partnerom Vajnor pri spracovaní projektovej doku-
mentácie na vytvorenie novej cyklodráhy s prepojením Rače, Vajnor,
Svätého Jura a Pezinka v spolupráci s rakúskou obcou Gols. Táto myš-
lienka dostala podporu z programu Iniciatívy Interreg IIA Rakúsko-

Slovensko a v súčasnosti je projekt
v štádiu výberu spracovateľa pro-
jektovej dokumentácie. (EL)



Michal Kubáň 27.3.
Peter Králik 28.3.
Lea Machyniaková 3.4.
Matúš Cichý 4.4.
DominikČurgó 4.4.
Natália Vitková 4.4.
Adam Mozola 6.4.
Justína Farbulová 8.4.
Marcel Hajtmánek 8.4.
Michaela Šeborová 9.4.
Lukáš Schwarz 13.4.
Viktória Gálffyová 16.4.
Barbora Hirnerová 17.4.
SofiaČechová 19.4.
VanessaČechová 19.4.
Alica Nogová 19.4.
Adam Ružek 22.4.
Tereza Treuerová 29.4.
Bianka Vavříková 29.4.
Viktória Pilková 30.4.

Jaroslav Držík a Henrieta Šefčíková
Branislav Jangl a Martina Kozárová
Jozef Gašparovič a Martina Fran-
ková
Dušan Mažár a Dáša Mózová
Peter Lukovský a Justína Adamčí-
ková

Františka Šindlerová 81 r.
AlžbetaČapuchová 83 r.
Ľubomír Hudec 58 r.
Božena Kostrová 77 r.
Veronika Dilistijanová 92 r.
Juraj Pessl 78 r.
Mária Štilhammerová 62 r.
TeréziaČajkovičová 87 r.
Jozef Liška 68 r.

Rudolf Fischer 4.5.
Mária Baďurová 8.5.
František Zvolenský 10.5.

70-roční

Božena Števová 12.5.
Viera Šimková 13.5.
Ing. Margita Michníková 14.5.
Alica Dočolomanská 17.5.
MáriaAugustovičová 20.5.
Vincent Džubina 20.5.
Bernardína Jakubčíková 20.5.

Dr. Štefan Tibenský 5.5.
Mária Országová 8.5.
Ing. Mária Farkašová 10.5.
Pavla Kulhámková 13.5.
Elena Prizbulová 19.5.
Edita Hrončová 20.5.
Ivan Šmahovský 21.5.
Ladislav Kanička 24.5.
Matilda Výberčiová 25.5.
Mária Pastorová 28.5.

Anna Pudišová 8.5.
Mária Tomašových 15.5.
Milan Grégr 18.5.
Alojz Polakovič 18.5.
Ľudevít Valachovič 19.5.

Angela Vavrinkovičová 4.5.
Martin Krčík 5.5.
Mária Polláková 20.5.
Margita Slimáková 29.5.

Anna Sadloňová 23.5.
Ján Boďo 28.5.

Anna Dugová 10.5.

75-roční

80-roční

85-ročná

91-roční

96-ročná

Dňa 2. apríla 2007
uplynul rok, čo nás
navždy opustil náš
drahý manžel, otec
a starý otec

.
Za tichú spomienku

všetkým, ktorí na neho nezabudli,
ďakuje manželka Emma s rodinou.

Bernard SUCHOŇ

Dňa 8. 5. 2007 sme
si pripomenuli ne-
dožitých 65 rokov
nášho manžela, ot-
ca, dedka

.
Kto ste ho poznali, venujte mu, pro-
sím, tichú spomienku. S láskou
spomínajú manželka, dcéra a syno-
via s rodinami.

Vendelína
MURÁRIKA

Dňa 11. 5. 2007 sme
si pripomenuli ne-
dožitých 28 rokov
nášho syna, otca,
brata, krstného sy-
na .
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú rodičia a
ostatná smútiaca rodina.

Igora MLYNKA

Dňa 14. mája 2007
uplynuli 2 roky, čo
sme sa navždy roz-
lúčili s našim dra-
hým

.
S láskou a smútkom

zažíname sviečku spomienok.
Manželka, syn a dcéra s rodinami,
matka a súrodenci.

Ivanom
PESSELOM

Dňa 19. 5. 2007
sme mali stretnutie
po 25 rokoch 8. B
triedy zo ZŠ na Fán-
dlyho ulici v Pezin-
ku, pod vedením
triednej učiteľky pa-

ni Makošovej.
Pri tejto príležitosti sme spomínali
na našu spolužiačku

,
ktorá tragicky zahynula pred 19
rokmi vo veku 20 rokov. Spomínajú
spolužiaci z 8. B.

Alenku KOŠŤÁLOVÚ

Osud nikdy nevráti čo nám vzal,
ostali len spomienky a žiaľ.

Dňa 30. 5. 2007 uply-
nie rok, čo dotĺklo
srdce

.
S láskou a úctou
spomína manželka,
dcéry a synovia s
rodinami, nevesta

so synmi, všetci príbuzní a priate-
lia.Ďakujeme všetkým za tichú spo-
mienku. Smútiaca rodina.

Jána HLAVANDU

Dňa 20. 5. 2007
sme si pripomenuli
20. výročie úmrtia
drahej mamy a bab-
ky

.
Venujte jej, prosím,

tichú spomienku. Dcéra Janka a
vnúčatá.

Jozefíny
KAŠŠOVEJ

Dňa 24. 5. 2007 uply-
nul rok, čo nás na-
vždy opustil náš
drahý ujo

.
S úctou a vďakou
spomína rodina Ma-

reková. Kto ste ho poznali, venujte
mu, prosím, tichú spomienku.

Štefan PORUBSKÝ

Dňa 30. 5. 2007 si
pripomenieme ne-
dožitých 56 rokov
nášho manžela a
otca

.
Kto ste ho poznali,
venujte mu, prosím, tichú spomien-
ku. S láskou spomínajú manželka a
dcéry s rodinami.

Milana MRAVCA

Z úprimného srdca
ďakujeme rodine,
priateľom a zná-
mym, ktorí prišli dňa
16. 3. 2007 odpre-
vadiť na poslednej
ceste našu drahú

tetu .
Ďakujeme za úprimnú sústrasť a
kvetinové dary. Rodina Mareková.

Máriu PORUBSKÚ

Dňa 23. marca 2007
sme sa rozlúčili s
našim drahým

.
Venujte mu, prosím,
tichú spomienku.

Manželka Irena.

Juliánom
MAŤÚSOM

Dňa 3. 4. 2007 sme
sa navždy rozlúčili s
našim drahým man-
želom, otcom, bra-
tom a dedkom

.
Ďakujeme všetkým príbuzným,
priateľom a známym, ktorí ho prišli
odprevadiť na poslednej ceste a
prejavili účasť na našom zármutku.
Vďaka za kvetinové dary. Man-
želka Ružena, syn Andrej a dcéra
Lenka s rodinou.

Danielom
BURDANOM

Ďakujeme príbuz-
ným a známym,
ktorí prišli odpreva-
diť na poslednej
ceste nášho manže-
la, otca a dedka

.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a
kvetinové dary. Ďakujeme tiež pani
farárke za dôstojnú rozlúčku. Man-
želka, dcéra a syn s rodinou.

Jaroslava
JANČARIKA

Ďakujeme všetkým,
ktorí dňa 17. 4. 2007
odprevadili na po-
slednej ceste nášho
zosnulého

.
Ďakujeme za preja-

venú sústrasť a kvetinové dary.
Manželka, syn s manželkou, dcéra
s rodinou a vnúčence Adrianka a
Vaneska.

Ivana MORAVČÍKA
Dňa 23. 4. 2007 sme
sa navždy rozlúčili s
našou drahou ma-
mou, babkou, svo-
krou a tetou

,
rod. Binovskou.
Z úprimného srdca ďakujem prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí
ju prišli odprevadiť na poslednej
ceste. Ďakujem za kvetinové dary,
pánu farárovi Sitkovi a Stankovi
Pátkovi za dôstojnú rozlúčku.
Dcéra Jozefína s rodinou.

Veronikou
DILISTIJANOVOU

Srdečná vďaka všet-
kým, ktorí sa prišli
vo veľmi hojnom
počte rozlúčiť dňa
30. 4. 2007 s našou
drahou manželkou,
matkou, babkou

.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kve-
tinové dary, za rozlúčku a predne-
senú báseň. S láskou spomína
manžel a deti s rodinami.

Máriou
ŠTILHAMMEROVOU

Richard Šimulčík a Bc. Zuzana Zá-
pražná
Andrej Ruža a Denisa Chmelová
Roman Ballán a Michaela Bubelíny-
ová
Marek Kúdela a Naďa Urbančoková
Tomáš Stromček a Michaela Feder-
lová
Milan Vajcík a Marta Drescherová
Pavol Klamo a Soňa Boďová
Peter Kemencei a Jana Polednová
Ľuboš Maár a Silvia Steinhübelová

Dňa 3. 6. 2007 uply-
nie 7 rokov, čo nás
opustil náš drahý
syn, manžel, otec,
brat .
S úctou a láskou
spomína smútiaca
rodina. Ďakujeme tým, ktorí mu
venujú tichú spomienku.

Ján ROMAN



Od mája do októbra sa uskutoč-
nia verejné finančné zbierky v
rámci projektu Tesco Charita
2007, ktorý na celoslovenskej
úrovni koordinuje manažérsky tím
Tesca a Ústredného sekretariátu
Slovenského Červeného kríža. V
Pezinku budú hlavnými aktérmi
koordinátori z Územného spolku a
dobrovoľníci Miestneho spolku
SČK v Pezinku II.

Zbierky v pezinskom Tescu sa
uskutočnia v dňoch 14. – 17. júna,

12. – 15. júla, 16. – 19. augusta,
13. – 16. septembra a 11. – 14.
októbra 2007.

Vyzbierané finančné prostriedky
sa použijú na nákup technického a
materiálneho vybavenia a na cel-
kové skvalitnenie sociálnych slu-
žieb v regióne, zameraných najmä
na cieľovú skupinu seniorov.

Úspech projektu bude závisieť
od našej vôle a ochoty pomôcť
ľuďom, ktorí našu pomoc potre-
bujú. (mh)

Miesto doterajšieho stanovišťa
na Radničnom námestí, popri Dol-
nom kostole, ktoré rušivo pôsobí
pri letnom sedení v okolí Starej rad-
nice a pri pohybe ľudí v pešej zóne,
boli zriadené tieto nové stanovištia:
– (popri bu-

dove bývalej SLSP, oproti super-
marketu Billa), 8 parkovacích bo-
xov;
– (oproti
supermarketu Billa), 11 parkova-
cích boxov;
– ,

5 parkovacích boxov.
Nový režim prevádzkovania

služby začne platiť .
Žiadosti na pridelenie parkova-
cieho miesta na nové stanovištia
treba na Mesto Pezinok predložiť
do 15. júna 2007.

Mestské zastupiteľstvo v Pe-
zinku na poslednom zasadnutí
11. mája 2007 schválilo nové sta-
novištia taxislužby.

na Meisslovej ulici

na Radničnom námestí

na parkovisku pred Zámkom

od 1. júla 2007

(mo)

Efektívne metódy a technológie
v rukách verejnej správy – úspory
času a financií, taký bol názov celo-
slovenskej konferencie, na ktorej
vystúpila aj vedúca právneho od-
delenia Mestského úradu v Pe-
zinku Mgr. Renáta Gottschalová.
Vo svojom príspevku nazvanom
Prvé kroky do elektronického ob-
starávania v Meste Pezinku – skú-
senosti, prínosy a odlišnosti no-
vých metód nákupu, hovorila o
uplatňovaní nového spôsobu ve-
rejného obstarávania, ktoré Pezi-
nok realizuje ako jedno z prvých
miest na Slovensku. (r)

Prvomájová Veteran TATRARal-
lye zavítala aj do Pezinka a pred-
stavila vzácne staré nákladné au-
tá, ťahače a cisternové vozidlá,
ale i niekoľko krásnych ,,osobá-
kov", medzi ktorými vynikal ne-
starnúci Jaguár E-typ. (r)

Dokončenie z 1. strany
Všetci dostali na záver účastnícke
diplomy a najlepší v každej kate-
górii vecné ceny. Rozhodcom bol
známy posudzovate ľ rekordov

, ktorý na záver dodal:Igor Svitok

(mo)

,,Bol to veľmi dobrý nápad, dote-
raz sa o taký rekord na Slovensku
nikto nepokúsil. Zaznamenali
sme teda ustanovujúci rekord so
zápisom do Slovenskej knihy re-
kordov. Hľadal som aj na interne-
te, ako je to vo svete, podobné
podujatie robia len v Nemecku,
rekordmani však tieto aktivity ro-
bia na výdrž."

Deviaty máj oslavuje celý
starý kontinent ako Deň Euró-
py. Prednáškami a diskusiami
sme si tento deň pripomenuli
aj na našom gymnáziu. Ako
prvá nám Dr. Anna Ture-
ničová z Ministerstva zahra-
ničných vecí SR priblížila fun-
govanie tejto inštitúcie a
ozrejmila nám zahraničnú
politiku Slovenskej republiky.
Zástupcovia Európskej komi-
sie, Eva Horelová z Českej republiky a Raffaelle Luise z Talianska, nám
porozprávali o pomoci Európskej únie rozvojovým krajinám. Nasledo-
vala diskusia, počas ktorej sa študenti zaujímali najmä o to, akou formou
poskytuje pomoc EÚ a ako sa kontroluje jej využitie. Na záver študenti
referovali o priebehu diskusií v jednotlivých pracovných skupinách utvo-
rených počas návštevy Európskeho parlamentu v Štrasburgu.

Kristína Mizeráková



História nášho klubu sa začala
odvíjať spolu s otvorením stre-
diska sociálnych služieb na ulici
29. augusta dňa 30. marca 1984.
Návštevníkom klubu v peknom,
príjemnom prostredí boli k dispo-
zícii knihy všetkých žánrov, denná
tlač, spoločenské hry a ďalšia zá-
ujmová činnosť ako prednášky,
besedy, premietanie filmov, orga-
nizovanie zájazdov a podobne.

V prvom roku otvorenia klub zor-
ganizoval vystúpenia krojovanej
skupiny žiačok školskej družiny na
Fándlyho ulici, hudobnej skupiny
ĽŠU Pezinok, prednášku Dr. Du-
bovského z Okresného archívu na
tému

, zdravotnú prednášku a k dob-
rej nálade priAnnabále a pri príleži-
tosti Úcty k starším zahrala na po-
čúvanie i do tanca Pezinčanka.
Klubová činnosť pomaly naberala
na obrátkach.Ako to pokračovalo?

V jednotlivých rokoch k význam-
ným udalostiam v klube patrilo v
roku 1985 návšteva delegácie
Hospodárskej komisie OSN. V
roku 1989 bol prvý zájazd na kúpa-
nie do termálu v Dunajskej Strede
a v Čalove a uskutočnil sa zájazd
do Luhačovíc a Brna. V ďalších
rokoch to boli zájazdy do maďar-
ského Ostrihomu, Rajeckých Tep-
líc (2003), na Bradlo (2004), na-
sledovali Smrdáky, Čachtice a
Nové Mesto nad Váhom, Skalica,
Vychylovka (deň stromu – čierno-
horská železnička), Piešťany.

Na návrh MsÚ vzniklo vedenie
klubu a samospráva. Po roku
2000 na čele klubu boli Štefánia
Pulmanová, v roku 2003 Mária
Grelová a od roku 2004 ho vedie
Marta Šindlerová-Klamová. Ich
aktivity sa niesli v znamení organi-
zovania búrz jarného ošatenia,
výstav ich ručných prác, posedení
k MDŽ, ku Dňu matiek, pribudli
fašiangové posedenia, pri vianoč-
nom stromčeku ale i letná opekač-
ka na chate MsÚ v Kučišdorfskej
doline. Členovia sa zúčastnili v
posledných rokoch i na posede-
niach organizovaných Jednotou
dôchodcov napríklad na Ranči u
Dugoviča v Modre, v Juri v Joze-
fovskom údolí, ako i na opekač-
kách poriadaných Zväzom diabe-
tikov taktiež na chate MsÚ Pezi-
nok.

V rámci kultúrneho života orga-
nizujeme návštevy divadiel nielen
doma v Pezinku, ale i v Bratislave,
Trnave a boli sme i na hudobno-
zábavnom programe v Tomášove,

Keď sa v Pezinku ryžovalo
zlato

v Gajaroch na predstavení s
účasťou na slovensko-rakúskej
svadbe. Pravidelne chodíme na
nahrávanie relácie ECHO-rádio
do Slovenského Grobu i na ,,po-
chovávanie basy". Z oblasti kul-
túry sú to aj návštevy výstav v
Schaubmarovom mlyne, Mest-
skom múzeu, ale i vernisáže v
Dome kultúry Pezinok a raritná
výstava ovocia a zeleniny v obra-
zoch pod názvom Z darov Zeme v
Báhoni. Do klubovej činnosti patrí
nielen posedenie pri kávičke, číta-
nie dennej tlače a debaty na poli-
tickú či hospodársku tému, ale aj
informácie čo je nové v Pezinku.
Pri klube pôsobí folklórna skupina
Obstrléze, ktorá pripravila pro-
gram I sami sebe, kde sa strieda
hovorené slovo (o zvykoch a
prežívaní fašiangov, Vianoc, Veľ-
kej noci, MDŽ a podobne) so spe-
vom ľudových piesní. Členovia z
tejto skupiny začali svoje účinko-
vanie v roku 2006. Súbor vedie
Milada Krejčová. Náš klub repre-
zentujú na rôznych podujatiach.
Cvičia i na súťaž ,
ktorá bude v Modre. Pravidelne
každý mesiac sa v našom klube
stretávame na kultúrnom popo-
ludní, kde si spomíname na zá-
žitky z mladosti a spievame
známe ľudové piesne. Ing. Jozef
Beničák nás všetkých sprevádza
na akordeóne a tak sú to príjemné
posedenia. Na takúto akciu v
klube prichádzajú nielen naši čle-
novia, ale i Grinavania a obyvate-
lia z domova dôchodcov. V sú-
ťažiach v speve a prednese básní
(Spieva Pezinok, Zlatý Slávik) nás
reprezentujú Ján Lunák, Anna
Gondová a Milada Krejčová. V
kategórii ľudový rozprávač nás
reprezentuje Kamila Németová,
ktorá získala druhé miesto na
súťaži v Gajaroch pod názvom

. Mávame tiež zastú-
penia v Plaveckej štafete Pezinka,
na Športovom dni seniorov v
Modre a inde.

Významným medzníkom v pô-
sobnosti klubu bolo presťaho-
vanie z priestorov Hrnčiarskej 35
do zrekonštruovaných novozaria-
dených priestorov na Hrnčiarskej
44. Kapacita miestnosti umožňuje
privítať v klube ďalších záujem-
cov, ktorí si chcú posedieť v kolek-
tíve, prečítať noviny, zahrať spo-
ločenské hry a zúčastňovať sa na
rôznych akciách.

vedúca klubu

Slnko v nás

Konc jak živé

Marta Šindlerová

Na základe podnetu z radov bu-
dúcich študentov Akadémie tretie-
ho veku, ktorá začne svoju činnosť
v Pezinku v septembri 2007, zve-
rejňujeme dodatočne informáciu,
že pravdepodobne sa otvorí
okrem avizovaných troch odborov
aj štvrtý – Dejiny staroveku (Stre-
dozemie, Mezopotámia, Antika,
Egypt, Staré Grécko a iné). Ko-
nečné rozhodnutie závisí od počtu
záujemcov. Koho oslovila táto té-
ma, môže sa prihlásiť do konca
júna na Mestskom úrade, č. dv. 9,
tel. 033/6901 102, e-mail: eva.lu-
pova@msupezinok.sk. (EL)

Členovia samosprávy klubu:
v strede Marta Šindlerová –
jeho vedúca.

Z návštevy
Bradla (2004).

Folklórna skupina Obstrléze.
Snímky: archív klubu a (mo)

Sídlo klubu:

Vedúca klubu:

Členovia výboru klubu:

Zasadnutia výboru klubu:

Počet členov:

Hrnčiarska 44,
tel. 033/643 2015, 0908 777
904

Marta Šindle-
rová

Jo-
zef Geršič, Terézia Krasňan-
ská, Žofia Manáková, Ľubica
Krasňanská, Eva Balážová

vždy v prvú stredu v mesiaci
o 12.30 hod.

129 (vo veku
od 56 do 81 rokov).



27.5. OŠK Slov. Grob – Malacky
27.5. Limbach – Láb
27.5. GFC Grinava – Studienka

3.6. PŠC Pezinok – FK Lamač
3.6. Viničné – Limbach

10.6. OŠK Slov. Grob – MŠK
Petržalka

10.6. Limbach – Rohožník
10.6. GFC Grinava – Záhor. Ves

17.6. PŠC Pezinok – Bernolá-
kovo

17.6. TJ Viničné – FC Zohor

Futbal:

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

hrá sa o 17.00 hod.

Pezinskí šachisti ukončili sezónu
2006/2007 rokovaním v šachovej
miestnosti domu dôchodcov na Hrn-
čiarskej 44 v nedeľu 22. apríla. Pred-
seda klubu Jozef Pták vo svojej
správe konštatoval, že sezóna do-
padla vcelku úspešne. Družstvo A
pod vedením Michala Silvia obsadilo
v 2. lige 4. miesto, družstvo B pod
vedením Tibora Pobudu obsadilo v 4.
lige tiež 4. miesto, C mužstvo pod
vedením Vladimíra Navaru vyhralo 5.
ligu a mužstvá D a E v nej skončili v
strede tabuľky. Veľmi pozitívne bol
hodnotený šachový turnaj o pohár
Richarda Rétiho, pezinského rodá-
ka. Zúčastnilo sa na ňom 78 šachis-
tov z celého Slovenska i zahraničia,
medzi nimi aj štyri ženy a osem žia-
kov. Víťazom turnaja sa stal náš li-
cenčný hráč Robert Tibenský, slo-
venský reprezentant. Mrzelo nás, že
v domácom prostredí nevyužilo príle-
žitosť zahrať si viac domácich hrá-
čov. Za prípravu a priebeh turnaja si
pochvalu zaslúžia Michal Silvio, Tibor

Pobuda, Karol Pospíchal, Tibor Len-
čucha a Vladimír Navara. Musíme
poďakovať Mestu Pezinku, primáto-
rovi O. Solgovi za finančnú podporu
turnaja ale aj za jeho dôstojné otvo-
renie. Taktiež naše poďakovanie pat-
rí sponzorom VÚB Pezinok, LON
s.r.o., FIAT Pezinok a mnohým ďal-
ším, ktorí tento turnaj podporili finan-
čne alebo vecnými cenami.

Výdavky za minulú sezónu činili 75
366 Sk. Žiadali sme mesto o príspe-
vok 53 700 Sk a boli sme naozaj pre-
kvapení príspevkom 5000 Sk, ktorý
nám schválili poslanci MsZ. Na se-
zónu 2007/08 je návrh rozpočtu 115
400 Sk. Je to naozaj neznalosť po-
slancov, alebo tých, ktorí to takto na-
vrhli, o športovom dianí v Pezinku
alebo je to niečo iné? Chápeme, že
peňazí nie je dosť, ale treba objektív-
nejšie a citlivo rozdeľovať peniaze. V
druhej lige už budú aj pre náš klub
povinné elektronické hodiny, čo je
investícia 27 500 Sk a je to naše
hlavné navýšenie. Mesto zo žiada

ných financií oddielov malo na roz-
delenie 58 percent, šachistom pride-
lilo iba 9 percent. Napriek tomu sa
nevzdávame, budeme bojovať a
naše ciele chceme splniť. Chceme
získavať sponzorov a tiež získavať
od darcov 2 percentá z daní, vyzý-
vame tiež pezinských podnikateľov,
aby nám pomohli preklenúť nepriaz-
nivú finančnú situáciu a podporili
nás.

Vyzývame tiež šachistov z Pezinka
a okolia, aby sa prihlásili a posilnili
naše rady, prípadne si len tak prišli
zahrať šach každý štvrtok od 18.00
hod. v Dome dôchodcov na Hrnčiar-
skej ul. 44. Všetkých šachistov pozý-
vame na 1. ročník Memoriálu Ri-
charda Rétiho, ktorý bude v nedeľu
3. júna v Dome kultúry v Pezinku od
9.00 hod.

Aj napriek tomu, že nová sezóna
bude ťažšia, veríme, že kvalita našej
činnosti bude lepšia a budeme dobre
propagovať náš klub aj mesto Pezi-
nok. (jp)

Tradične na ihrisku TJ Baník na
Cajlanskej ulici sa uskutoční 30.
júna minifutbalový turnaj Nový
Život Cup – memoriál Milana Baci-
gála. Na 12. ročníku tohto poduja-
tia sa zúčastní dvadsať družstiev z
Pezinka, Bratislavy, Topo ľčian,
Modry, Piešťan, Nitry a Šurian.
Začiatok bude o 8.00 hod.

Pre účastníkov a návštevníkov
bude pripravené občerstvenie. Ani
tentoraz nebude chýbať obľúbený
guláš, slovenské pivo, vínko a ne-
alkoholické nápoje.

Prvenstvo na turnaji bude obha-
jovaťmužstvo DEVILS Pezinok.

Organizátori ďakujú všetkým
sponzorom za finančnú i materi-
álnu pomoc, ktorá je nevyhnutná
pri organizovaní takého podujatia.

Ján Nagy

Pezinčanka Jana Mezeiová ob-
sadila na Veľkej cene Belehradu v
streľbe z brokových zbraní v disci-
plíne trap 2. miesto. (r)

Skvelé výsledky dosiahli na Svetovom pohári v ma-
ďarskom Szegede kickboxeri z Karate-kickbox klubu
Pezinok. Počas druhého májového víkendu v konku-
rencii približne 1000 pretekárov z 28 štátov troch konti-
nentov výborne reprezentovali naše mesto. Viac nám o
ich úspešnom vystúpení povedal tréner

:
Miroslav Ho-

rák ,,Najcennejší výsledok dosiahla
, ktorá vybojovala víťazstvo v semi kontakte medzi

ženami do 60 kg. Na ceste za týmto triumfom zdolala
štyri súperky, medzi nimi dvojnásobnú majsterku sveta
a majsterku Európy z Maďarska, ako aj majstersku
sveta z Poľska. Vo finále zdolala súperku z Maďarska,
minuloročnú majsterku Európy. Tretie miesto vybojo

Svatava Špáni-
ková

vali v kategórii light kontakt žien do 55 kg
a , obe na ceste za bron-

zom museli absolvovať štyri ťažké súboje. Rovnako
bronzovú medailu vybojoval v light kontakte mužov do
94 kg

Alexandra
Horáková Zuzana Gregušová

Michal Sedláček."
Miroslav Horák zároveň pripojil pozvánku na najbliž-

šie podujatie kickboxerov, ktoré sa uskutoční v Pezinku
v sobotu 2. júna. Od 10.00 hod. v ŠH SOU na Komen-
ského ul. sa bude konať 1. kolo Interligy družstiev mlá-
deže do 16 rokov. Súťažiť sa bude v semi a light kontak-
te, štartovať budú mladí športovci zČeska, Maďarska,
Poľska a Slovenska, medzi ktorými nebudú sa-
mozrejme chýbať ani Pezinčania. (pr)

Majstrovstvá Slovenska v lu-
kostreľbe kategórie 3D sa usku-
točnili v Kučišdorfskej doline 5.
mája. Preteky boli zároveň gene-
rálkou pre blížiaci sa Európsky
pohár 2007, ktorý sa uskutoční na
týchto miestach 23. a 24. júna. (r)

Veľmi úspešné zakončili boje v play-
-off volejbalistky pezinského VTC. V
dramatickej sérii s Doprastavom
zvíťazili v rozhodujúcom piatom sú-
boji na súperovej palubovke 3:1 a
získali tým tretíkrát v histórii klubu
bronzové medaily. S odstupom nie-
koľkých dní sme oslovili trénera

, aby nám priblížil
priebeh úspešnej sezóny: –

Ladi-
slava Popeláša

Do
súťaže sme vstúpili veľmi dobre. Hoci
sa dievčatá iba spoznávali, tvoril sa
nový kolektív a hľadali sme zostavu,
vyhrali sme prvých šesť zápasov.
Držali sme si vysoký štandard a zá-
kladnú časť sme napokon zakončili

na 2. mieste, keď sme prehrali len
dva zápasy. V nadstavbovej časti
sme boli tri veľmi vyrovnané tímy,
okrem nás aj Doprastav a Slávia VM.
Táto časť bola veľmi vyrovnaná, o
konečnom poradí sa rozhodovalo až
v poslednom kole. Ak by sme boli v
Košiciach vyhrali bez straty setu tak
sme mohli byť druhí, napokon sme
však skončili tretí a do play-off sme
išli z ťažkej pozície.

Áno, túto sezónu sme s nimi hrali
trinásť zápasov. Dievčatám som veril,
veď doma sme ich porážali a vonku
to bolo vyrovnané. Veľa sme sa veno-
vali taktike, snažili sme sa dobre pri-
praviť. Myslím, že rozhodlo naše bo-
jovnejšie srdce, prejavil sa aj dobrý
kolektívny duch a napokon sme Slá-
viu zdolali prvýkrát aj na ich palubov-
ke, práve v rozhodujúcej chvíli. V se-
mifinále nás čakala Senica, súper
akoby z inej galaxie, nabitý legionár-
kami, s podstatne vyšším rozpočtom.
Nemali sme preto veľké oči, som rád,
že sme zvládli aspoň domáci zápas a
pezinskí diváci mohli vidieť toto kva-
litné družstvo. V sérii o bronz nás
čakal ďalší súper, s ktorým sme sa

–

l Vo štvrťfinále ste narazili na
Sláviu VM, v tejto sezóne tradič-
ného súpera...

mienky sme mali na veľmi dobrej
úrovni, z tohto pohľadu sme nemali
žiadne problémy. Trošku ma skla-
malo divácke zázemie, minulý rok
som vídal plnú halu, teraz keďže sme
hrali vo veľkej hale SOU, tak to bolo
trochu iné. Myslím, že sme hrali veľmi
dobrý, atraktívny volejbal a divákov
mohlo prísť aj viac.

Sila družstva bola hlavne v jeho
kolektívnom duchu. Najväčšou opo-
rou bola Lucia Ridzoňová, ktorá preu-
kázala veľké skúsenosti, dlhodobo
dobré výkony podávala aj Lenka
Osvaldová, ale takto by som mohol
menovať skoro celý káder. Nesklamal
nikto, ale na viac má určite Turkovičo-
vá. Čo sa týka zmien, nerátame s
Osvaldovou, ktorá končí školu a
končí sa jej aj zmluva. Odídu asi aj
ďalšie dve hráčky, ktoré však ešte
nechcem menovať. Za odchádzajúce
hľadáme adekvátnu náhradu, nejaké
sú už rozrobené, ale viac ešte ne-
chcem prezrádzať. Sila družstva by
sa však výrazne meniť nemala. Tento
tím má svoj potenciál a budeme sa
snažiť z neho dostať čo najviac. Obhá-
jiť 3. miesto bude ťažké, ale ja mávam
maximalistické ciele preto verím, že
sa to podarí. Určite sa chceme aj v
ďalšej sezóne pohybovať na horných
priečkach tabuľky.

–

lKtoré hráčky vás uspokojili naj-
viac a ktoré sklamali? Aké zmeny
nastanú v kádri?

(pr)

stretli viackrát v tejto sezóne – Dopra-
stav. Súper bol podľa mňa miernym
favoritom, odohrali kvalitnú semifiná-
lovú sériu. Po nevydarenom prvom
zápase sme sa zomkli, dievčatá som
psychicky podporil, aby sa uvoľnili a
urobili sme aj niektoré taktické zme-
ny, na čo súper nezareagoval. Ďalšie
dva zápasy sme jasne vyhrali, dobre
sme mali rozohratý aj 4. zápas, no
poľavili sme a napokon sme ho pre-
hrali. V piatom dueli na súperovej
palubovke sme ale opäť zabrali a po
víťazstve 3:1 sme napokon získali
bronzové medaile. Sezónu môžem
teda hodnotiť pozitívne, ako úplne
úspešnú.

Nie som príliš spokojný s našim
účinkovaním v skupine pohára CEV.
Nemali sme síce veľké ciele, ale
chceli sme poraziť aspoň družstvo
Kalesija z Bosny. Hoci sme s Brnom
aj Könizom podali dobré výkony, pre-
hra s Bosniačkami ma mrzí.

Išiel som sem v podstate do nezná-
ma, hoci prostredie som trochu po-
znal. Prístup vedenia klubu aj pod-

–

–

l

l

Ako hodnotíte účinkovanie v
európskom pohári?

Vy ste v Pezinku pracovali prvú
sezónu. Aké podmienky ste tu
našli?



Mládežnícky basketbalový klub
Pezinok, nástupca slávnej a
úspešnej Slovakofarmy Pezinok,
bude v budúcej sezóne opäť bojo-
vať o titul majstra Slovenska!
Hráči pod vedením trénera Ladi-
slava Štajgera postúpili do extra-
ligy vďaka 1. miestu v prvej lige
mužov.

Vedenie klubu pred touto
sezónou doplnilo káder a
vymenilo trénera, k mla-
dým hráčom prišli skúsené
,,legendy" pezinského bas-
ketbalu Andrej Lukjanec a
Vladimír Kuznecov. Spolu s
nimi aj Branislav Brliť z
Nitry a z Trnavy Jozef Su-
choň, Stanislav Sobota a
Libor Došek.

Pezinčania začali sezónu
vo veľkom štýle, keď v prvej
časti ligy neokúsili trpkosť
prehry. K tomu pridali
skvelé výkony v Sloven-
skom pohári, kde ako je-
diný prvoligista dokázali
vyradiť dva extraligové
tímy – Nitru a Spišskú Novú
Ves a postúpiť do Final
Four v Lučenci.

Po hladkom postupe z
prvej časti ligy čakali na
MBK Pezinok ťažší súperi v
nadstavbovej skupine. Až
do zápasu s HBK Prievidza
si Pezinčania udržiavali
neporaziteľnosť a viedli pr-
voligovú tabuľku. V Prievidzi si
však pripísali prvú a zároveň aj
poslednú prehru v lige. Zvládli zá-
pasy vo Svite so silným Legatom,
v Žiline a na ostatných palubov-
kách, aby mohli po domácich vý-
hrách 103:84 nad Prievidzou a
107:91 so Žilinou oslavovať zaslú-
žený postup z 1. miesta do naj-
vyššej slovenskej súťaže. O
úspech sa zaslúžili okrem spomí-
naných hráčov aj Marek Kozlík,
Ondrej Haviar a pezinskí odcho-
vanci Lukáš Blažek, Richard Ur-
land a Martin Rýdzi. Doterajšie
účinkovanie MBK Pezinok na slo-
venskej basketbalovej scéne zhod-
notil manažér klubu

:
Justín Sed-

lák ,,V roku 2002 sme založili ob-
čianske združenie MBK Pezinok.
Najprv pod ním fungovalo päť
družstiev od mladších žiakov až
po juniorov, asi 130 detí, ktoré tré-
novali pod skúseným a odborným
vedením. Hneď v prvom roku do-
siahli výrazný úspech starší žiaci
2. miestom v celoslovenskej lige.
Ďalším úspechom v nasledujú-
com období bolo, že družstvo ju-
niorov hralo okrem mládežníckej
súťaže aj tretiu najvyššiu mestskú
súťaž, ktorú bez prehry vyhralo a
postúpilo do prvej slovenskej ligy.
Ostatné družstvá hrali v sloven-
ských súťažiach so striedavými
úspechmi. V nasledujúcej sezóne

začali pri klube fungovať aj dve
dievčenské družstvá, čím sa roz-
šírila základňa klubu a tým aj pôso-
benie dievčenského basketbalu.
Družstvo mužov absolvovalo zod-
povednú prípravu na premiérový
ročník prvej ligy. Vedenie si dalo
za cieľ nabrať skúsenosti a prax z
kvalitnejšej súťaže, na ktorých by

kádra a vytvorenie lepších trénin-
gových podmienok.

,,Pred sezónou bol zvolený nový
výbor, ktorý si dal za cieľ postup do
extraligy. Angažovaním skúse-
ného trénera Ladislava Štajgera a
bývalých hráčov Slovakofarmy
Pezinok Andreja Lukjanca a Vladi-
míra Kuznecova, plus ďalším do-

Zo zápasu so Žilinou. Snímka M. Oravec

hral len na palubovke HBK Prievi-
dza. Z toho vyplynulo jasné 1.
miesto a vytúžený postup do ex-
traligy.

Terajšie vedenie klubu určilo na
sezónu 2007/2008 nasledovné
ciele:
– stabilizovať a doplniť súčasný

káder. Vytvoriťmu adekvátne pod-
mienky na prípravu a účin-
kovanie v extralige. Finan-
čne osamostatniť mužstvo
mužov od mládežníckeho
basketbalového klubu;

– udržať si extraligovú
príslušnosť bude základom
budovania klubu. Pokračo-
vať bude aj výchova mla-
dých hráčov pre mužský
tím, ako to bolo pri vzniku
MBK (liga základných
škôl);

– upraviť športovú halu
SOU tak, aby to bol
dôstojný stánok pre vrcho-
lový – extraligový basket-
bal;
– vytvoriť personálne, ma-
teriálne a tréningové pod-
mienky s úmyslom napre-
dovať v danom trende a
získať si náklonnosť pred-
staviteľov mesta, sponzo-
rov, priaznivcov a podporo-
vateľov klubu;

– postupne vytvárať v
rámci klubu možnosti na
prezentáciu a zviditeľnenie

extraligového družstva ako
aj všetkých zainteresovaných do
diania okolo basketbalu.

Oplatilo sa budovať, tvrdo a zod-
povedne pracovať, byť trpezlivý a
dosiahnuť vrchol, cieľ a postup. A
preto fanúšikom basketbalu, urči-
te je ich v Pezinku stále dosť, odka-
zujeme, že sa môžu znovu tešiť na
zápasy a výkony svojho tímu v
extralige, na ktoré sa čakalo 5
rokov.

Tomáš Prokop

sa dalo stavať perspektívne v bu-
dúcich sezónach."

,,Nadobudnuté skúse-
nosti z predošlého ročníka chceli
naši mladí hráči pod vedením
Pavla Weissa zúročiť aj v sezóne
2005/2006. Myslím si, že sa im to
aj podarilo. Bez problémov vyhrali
základnú časť, čím si vytvorili
veľmi dobrú pozíciu vo finálovej
časti ročníka, kde bolo ich cieľom
čo najvyššie postavenie v tabuľke.
Tretie miesto na konci sezóny bolo
základným kameňom pre tento
ročník. Nesmieme zabudnúť na
úspech, ktorý dosiahli mladí muži
v súťaži, ktorá je v poradí 2. naj-
vyššie na Slovensku. Ich účinko-
vanie a zisk strieborných medailí
vo finále je odrazom skvelej práce
s mladými hráčmi."

Pozitívom bolo, že základ tímu
bol postavený na pezinských od-
chovancoch. Tí účinkovaním v
prvej lige nabrali skúsenosti, seba-
vedomie a zodpovednosť. Malo im
to pomôcť k nasledujúcim cieľom,
ktorými bolo popredné miesto v
tabuľke, s vyhľadom na postup do
extraligy. Justín Sedlák k tomu
dodáva:

Po dobrých výsledkoch z ťaž-
kých zápasov prvej ligy si funkcio-
nári klubu určili jasný cieľ – postup
do extraligy. Podriadili tomu prí-
pravu, zmenu trénera, doplnenie

nením kádra sa ho podarilo napl-
niť. Prvými pozitívnymi náznakmi
bola konfrontácia v príprave s ex-
traligovými klubmi, kde družstvo
mužov dosahovalo výborné vý-
sledky. Dôkazom toho je vyrade-
nie dvoch extraligových tímov v
Slovenskom pohári a postup do
Final Four," dodáva Sedlák.

Ako som spomínal na začiatku
klub jednoznačne dominoval v
základnej aj nadstavbovej časti
prvej ligy, keď za celú sezónu pre

MBK Pezinok, horný rad zľava:
, dolný rad zľava:

. Na
snímke chýbajú .

Andrej Lukjanec, Branislav Brliť, Ján Krkoš, Libor
Došek, Vladimír Kuznecov, Stanislav Sobota Lukáš Petráš, Jo-
zef Suchoň, Marek Kozlík, Ondrej Haviar, Richard Urland, Rudolf Jugo

Lukáš Blažek a Martin Rýdzi Snímka Ján Štrba
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(sobota) o 15.00 hod. v Zá-
mockom parku – – veľká
detská show. Hry, súťaže, zábava.
Účinkujú: Divadlo HAAF – Ako
Tóno hľadal tóny, Drevené divalo –
Drevený kabaret, Farebný detský
svet s Diskojarkou a šašicou Tin-
kou, ukážky bojového umenia, deti
pezinských škôl. Organizátori: Kul-
túrne centrum, CVČ-Epicentrum,
Grafit – Milan Grell, Mesto Pezinok.
V prípade nepriaznivého počasia v
Dome Kultúry;

3 (nedeľa) o 8.00 hod. v Spo-
ločenskej sále –

– prvý ročník šachového
turnaja. Organizátori: Klub šachu
Pezinok, Malokarpatské múzeum,
Kultúrne centrum, Mesto Pezinok;

(nedeľa) o 18.00 hod. v Malej
sále – –
premietanie filmu oceneného ce-
nou Oscar;

(streda) o 19.00 hod. v Malej
sále –

– divadelné predsta-
venie z Prahy. Účinkujú Tatiana Vil-
helmová a Marián Miezga;

(nedeľa) o 14.30 hod. vo
Veľkej sále –

– záve-
rečné vystúpenie tanečného od-
boru ZUŠ;

(piatok – nedeľa) na
Radničnom námestí –

hlavný organizátor
Malokarpatské múzeum Pezinok;

(štvrtok – sobota) –
– XIX. ročník medzinárod-

ného divadelného festivalu. Hlavný
garant: OZ P.R.D. v spolupráci s
Kultúrnym centrom a Mestom Pe-
zinkom. Presný program bude uve-
dený na osobitných plagátoch;

(nedeľa) o 16.00 hod. vo
Veľkej sále –
– záver cyklu rozprávok spojený s
vyhodnotením celoročnej detskej
súťaže. Účinkuje Divadlo PIKI;

2. 6.
DEŇDETÍ

. 6.
MEMORIÁL R.

RÉTIHO

3. 6.
NEPOHODLNÁ PRAVDA

6. 6.
A. GELMAN – ZHASNĚTE

LAMPIONY

10. 6.
TANEČNÉ POPO-

LUDNIE ZUŠ E. SUCHOŇA

15. – 17. 6.
KERA-

MICKÉ TRHY –

21. – 23. 6. CI-
BULÁK

24. 6.
AHOJ ROZPRÁVKA

(utorok) o 19.00 hod. vo
Veľkej sále –

–
divadelné predstavenie o vzťahu
muža a ženy. Účinkujú: Milan La-
sica a Marta Sládečková;

(piatok) o 19.00 hod. v Malej
sále – – premiéra
nového predstavenia Divadla folk-
lóru Radosť.

1. – 17. 6.

;
18. 6. – 15. 7. –

práce víťazov krajskej súťažnej preh-
liadky neprofesionálnej tvorby foto-
grafov. Hlavný garant MOS.

1. – 3. Spider man 3 USA
5. – 6. Norbit USA

7. FK: Hezké chvilky bez zá-
ruky ČR

8. – 10. Goyove prízraky ŠPA
9. – 10. Šarlotina pavučinka

USA
12. – 13. Grandhotel ČR
14. – 15. Fontána USA
16. – 17. Pasca na žraloka

VB
16. – 17. Divé svine USA
19. – 20. Diablova žatva USA

24. Ostreľovač USA
27. Kráľovná VB

28. – 29. Piráti Karibiku: Na konci
sveta USA

Začiatok predstavení je o 19.00
hodine.

30. – 1. Piráti Karibiku: Na konci
sveta USA

Začiatok predstavení je o 21.15
hodine.

26. 6.
E. E. SCHMITT –

MALÉ MANŽELSKÉ ZLOČINY

29. 6.
SLOVENSKO

VÝSTAVA ŽIAKOV VÝ-
TVARNÉHO ODBORU ZUŠ E. SU-
CHOŇA

AMFOADIAFOTO

ZMENA PROGRAMU VY-
HRADENÁ!

VÝSTAVY:

KINO DOMU KULTÚRY

PRÍRODNÉ KINO PEZINOK

(len o 17.00 hod.)

(len o 17.00 hod.)

Deňdetí

Keramické trhy

Bližšie informácie o všetkých po-
dujatiach sa dozviete v EPIcentre –
Centre voľného času v Zámockom
parku, na tel.č. 033/641 2020 alebo
0911 402 021 a na internetovej
stránke .www.epicentrum.org

Pozývame všetky deti do ríše hier
a súťaží. V sobotu 2. júna od 15.00
do 18.00 hod. v Zámockom parku
je pre vás pripravených množstvo
prekvapení a zábavy. Malých oslá-
vencov čaká i sladká odmena a
veselý program. V prípade daždi-
vého počasia vás očakávame v
Dome kultúry.

Chcete tip, ako si dotvoriť už exis-
tujúcu súčasť šatníka, alebo si vy-
tvoriť nový originál? S trochou fan-
tázie, trpezlivosti a voskovým bati-
kom sa vám to určite podarí.
Môžete vytvárať obrazce alebo
písmená na jednofarebnej bavlne-
nej tkanine horúcim tekutým
voskom a farbou. Ak máte tvorivú
náladu a viac ako 13 rokov, pri-
neste si jednofarebné textílie do
EPIcentra v sobotu 16. júna od
14.00 do 19.00 hod. Cena: 300 Sk.
Prihlásiť sa môžete do 13. júna v
EPIcentre v Zámockom parku, na
tel. č. 033/641 2020 a 0911 40 20
21. Info aj na www.epicentrum.org,
centrumpezinok@zoznam.sk.

Všetkých prívržencov hliny, ma-
lých i veľkých, pozývame do kera-
mickej dielne počas Keramických
trhov. Môžete si skúsiť prácu s tým-
to, v našom regióne tradičným mate-
riálom, niečo si vymodelovať, či
skúsiť točiť na hrnčiarskom kruhu.
Čakáme vás na Potočnej ulici v
dňoch 15. – 17. júna (Pi: 14.00 –
20.00 hod., So: 9.00 – 20.00 hod.,
Ne: 10.00 – 18.00 hod.).

Kreatívna sobota –
Vosková batika

Výstava:

Stále expozície:

JÁN EICHENBERGER

Zo zeme

Sakrálna plastika

Otváracie hodiny:

– symboli-
zmus, ezoterika, mystika v živote
človeka. Výstava potrvá do 13.7.

– expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia;

– Jozef Fran-
ko.

utorok – pia-
tok: 10.00 – 18.00 hod., sobota:
10.00 – 16.00 hod.

14.00

14.00

14.00

14.00 – 20.00

15.00

16.00 – 18.00

21.00

– slávnostné otvorenie
Keramických trhov za účasti
predsedu BSK Vladimíra Bajana
a primátora Pezinka Olivera Sol-
gu;

– Brasskvintet, slávnostné
fanfáry;

– začiatok súťažnej vý-
stavy Keramické svietidlo;

– detské tvorivé
dielne na Potočnej ulici;

– finisáž výstavy: Jozef
Sušienka – Keramika a kresby,
Galéria Š. Prokopa;

– Ľudová hudba
Andreja Záhorca;

– ukončenie prvého dňa.

9.00
9.30

9.30 – 11.30

10.00 – 20.00

12.30 – 14.30

15.30 – 17.30

18.30 – 20.30

21.00

– začiatok predaja;
– pokračovanie súťažnej

výstavy Keramické svietidlo;
– Ľudová hudba

MladosťŠenkvice;
– detské tvorivé

dielne na Potočnej ulici;
– Country kapela

Arion;
– Richard Cíferský

and Rainy Day;
– Jazzová kapela

Small Change;
– ukončenie predaja.

10.00
10.00 – 17.00

12.00 – 14.00

14.30

15.30

18.00

15. – 17. 6. JOZEF SUŠIENKA

– začiatok predaja;
– detské tvorivé

dielne na Potočnej ulici;
– Reggae na plat-

niach Mário Domček;
– prijímanie do cechu kera-

mikárov – inscenované pásmo
žiakov ZUŠ;

– vyhodnotenie súťaže
Keramické svietidlo;

– oficiálne ukončenie Kera-
mických trhov Pezinok 2007.

– Keramika, Galéria Š. Prokopa.

Malokarpatské múzeum, M. R.
Štefánika 4, 902 01 Pezinok, tel.
033/641 3347, 641 2057, muze-
umpezinok@nextra.sk.

VÝSTAVA:

BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

Výstava Jozef Sušienka – KERAMIKA

Ahoj Pišta

Otvorenie – v piatok 1. júna.
Jozef Sušienka je špičkový sochár – keramik, ktorý je držiteľom veľa ocenení
doma i v zahraničí. Finisáž výstavy sa uskutoční v rámci Keramických trhov
15. júna o 15.00 hod. za účasti autora. Usporiadateľom podujatia je Malokar-
patské múzeum a Galéria PROKOP.

Pod týmto názvom bude inštalovaná výstava sochára Milana a maliara Ma-
reka Ormandíkovcov (otec a syn). Títo výborní výtvarníci vzdávajú poctu a
pozdrav na diaľku spolu s Petrom Lipom svojmu priateľovi Štefanovi Proko-
povi (20. výročie úmrtia sochára) dňa 21. júna o 17.30 hod. v Galérii PRO-
KOP. Bude to zároveňúvodné podujatie divadelného festivalu Cibulák 2007.

Potočná 5
tel. 033/641 1166, 0915 815 712


